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Titel  

Modus vivendi 
Om könsidentitetens motstånd och beständighet i kvinnodominerade yrken. 
 
Modus vivendi.  
The opposition and permanency of the gender identity in occupations overrepresented by women.  
 
Sammanfattning 

The aim for this study was to find out what strategies women use to not react against inequality and sexist prejudice. 
In the study I used a critical realistic approach through, primary, the social ontology presented by Margaret S. Archer. 
The study focus on both the women’s construction of femininity and their construction of masculinity and what 
directions it constitutes for the women’s social orientation. By using abduction, retroduction and interviews I found 
that exclusion and usurpation, distanciation and ontologization of, and from their situation gives the women a 
psychological confirm of not react by opposition and it will therefore be a logical decision to maintain status qou. 
The status qou is also the aim for their personal orientation to keep the identity as manageable as possible and by 
that enforce a modus vivendi. This will also constitute and reproduce the ideology of equality and therefore not 
challenge an unequal structure due to the cooping of the challenges that is exposed for there own identity as women. 
 
Nyckelord 

Kritisk realism, Archer, Vård- och omsorg, genus, jämställdhet, äldreomsorg, yrkesidentitet, abduktion, retroduktion 
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Introduktionskapitel  

Inledning 

Varför är inte Sverige jämställt? Varför är skillnaden på arbetsmarknaden fortfarande så stor 

mellan kvinnor och män? Statistiska centralbyråns rapport På tal om kvinnor och män 2006 (2006) 

visar att av samtliga kvinnor i åldern 20-64 år är det 49 % som arbetar heltid, bland männen är 

samma siffra 72 % (SCB, 2006), 43 000 män arbetar under vikariat medan över 110 000 kvinnor 

befinner sig i samma osäkra anställningskontrakt (SCB, 2006). Mer än dubbelt så många kvinnor 

än män hade sjukpenning 2005 (SCB 2006) och den genomsnittliga kvinnolönen ligger på ca 83 

% av männens (SCB 2006).1 Vad vi med säkerhet vet är att detta faktum inte ett resultat av någon 

biologisk skillnad mellan kvinnor och män där kvinnor av sin natur prioriterar annorlunda eller 

mår sämre än män. Det är resultatet av en struktur där män som grupp har mer makt än kvinnor 

som grupp och därmed har makten att strukturera samhället primärt utifrån sina egna intressen. 

Mitt feministiska perspektiv säger mig att det finns ett manligt intresse av att hålla ner kvinnors 

löner, det finns ett manligt intresse av att kvinnor ska ha huvudansvar för hem och hushåll och 

det finns ett manligt intresse av att kvinnor ska anpassa sig och stödja, snarare än att ifrågasätta, 

varför männen har högre lön och mer makt. Det som intresserar mig främst är varför motståndet 

är, till stora delar, obefintligt i relation till den stora maktskillnaden som finns mellan män och 

kvinnor. Varför ”väljer” så många kvinnor att arbeta inom yrken med låga löner och varför 

”väljer” så många kvinnor att, dessutom, arbeta så många timmar obetalt i hemmet? 

Genuskontraktet och det manliga maktprivilegiet skapar förutsättningar för ”valen” genom 

normativt konstituerande valmöjligheter och valen blir ”naturliga” utifrån de förväntningar som 

ställs. Friktionsfrihet och balans i livet, känslan av maktlöshet och konfliktundvikande är 

konstituerande för de val som människor gör och således fortlever de strukturella skillnader 

mellan män och kvinnor.  

 

Vård- och omsorgsyrket är ett av de traditionellt sett starkast könsmärkta yrkena och den 

kvantitativa dominansen av kvinnor har funnits sedan arbetet med människor blev ett lönearbete 

och kvinnor välkomnades in på arbetsmarknaden. Det är också en grupp av yrken där lönen varit 

relativt låg och sjuktalet relativt högt samtidigt som yrket är både fysiskt och psykiskt påfrestande. 

Antalet kvinnor inom vård- och omsorgsyrken är 85 % och siffran är överensstämmande med 

antalet kvinnor inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram, 82,3 %, som visserligen sjunkit en 

aning under de senaste tio åren (Skolverket, Elever i gymnasieskolan läsår 2007/08, tabell 4a,  

[www]). När jag själv arbetat inom äldreomsorgen har jag oftast varit ensam man i arbetsgruppen 

och ser man bara till undersköterskor och sjukvårdsbiträden är siffran också högre, 92 % kvinnor 

(SCB 2006). Men att den siffran är högre är inte så konstigt med tanke på att vårdbiträden och 

undersköterskor tillhör den lägst betalda gruppen inom vård- och omsorgskategorin. Yrken inom 

                                                 
1 Observera att denna siffra inte är standardavvägd. Vid standardavvägning uppgår kvinnolönen till 92 % av 

männens. SCB 2006, s. 78.  
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vård- och omsorgs konstitueras som kvinnliga och de som söker sig dit förväntas därmed också 

vara kvinnor. Men hur blir det om det blir lika möjligt och förväntat för kvinnor som för män att 

säga att de måste tjäna pengar och ha goda arbetsförhållanden samt lika mycket fritid utanför 

hemmet? Om landets nio miljoner förväntar sej att män ska ta samma ansvar för relationer, 

omsorger och städning som kvinnor, vad händer då? Varför är vi inte där och varför upplevs inte 

orättvisor som något icke jämställt? Sverige är ett av de nationerna i världen med högst andel 

lönearbetande kvinnor, men Sverige har också en av de mest könssegregerade arbetsmarknader i 

världen (Löfström, 2005). Män och kvinnor ”väljer” olika yrken. Är vi på väg från en vertikal 

segregering mot en horisontell? Och vidmakthålls inte den vertikala segregeringen på 

samhällsnivå när löneskillnaderna mellan yrkesgrupperna fortfarande är så stora?  

 

Syfte/Problemformulering 

Studiens feministiska utgångspunkt bygger på självklarheten att kvinnor som grupp i samhället 

har mindre makt, inflytande och status än män som grupp. Denna maktstruktur leder till att 

kvinnor ”ges hänvisning” till yrken med lägre status och lägre lön och på så vis reproduceras 

ojämlikheten i kraft av ett isärhållande mellan könen (Hirdman, 2007). Syftet med min studie är 

att se hur kvinnor i kvinnodominerade (och därmed kvinnligt definierade) yrken förhåller sig till 

denna samhälleliga maktstruktur och hur de själva ser på de val som de har. Syftet är också att ta 

reda på hur kön görs i denna kontext samt, vilken relation till isärhållandet mellan könen som 

kvinnorna har. Problemformuleringen kan beskrivas som hur relationen mellan kvinnor och män 

på ett kulturellt normativt plan påverkar den enskilda människans liv och hennes arbetssituation 

och syn på yrkeskompetens. Följande frågeställningar är centrala i min studie:  

• Hur ser kvinnorna på den könsstrukturella positionen kvinna och hur identifierar 

de sig med den och vad skiljer den från bilden av män? 

• Vad anser de vara förenligt med den bilden av en kvinna med deras arbete inom  

vård- och omsorgsyrket?  

• Vad  och  hur upplever de att den könstrukturella positionen kvinna tillåter dem att 

 påverka och elaborera med positionen och sedemera strukturen?  

• Hur förhåller och motiverar kvinnor sitt val av position i en yrkeshierarkiskt 

underordnad position och hur ser de på köns betydelse i relation till valet? 

• Hur kan kvinnornas förhållande och upplevda handlingsmöjligheter förstås?  

• Vilka mekanismer kan förstås utifrån hur underordnade positioner elaborerar med det 

villkorande agentskapet?  

Material och avgränsningar 

Min studie har en kritisk realistisk utgångspunkt, vilket innebär ett sökande efter transcendentala, 

det vill säga icke observerbara, mekanismer. Jag menar att det finns en verklighet bortom det som 

konstrueras socialt mellan människor som inverkar på hur vi orienterar oss i tillvaron. Det 

innebär att eftersom min studies resultat bygger på en relativistisk epistemologi och det faktum 
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att jag enbart kan studera det empiriskt observerbara händelserna måste jag därigenom försöka 

förklara vad de skulle kunna ha för bakomliggande genererande kraft. Men genom en 

metodologiskt stratifierad modell kan jag ändå nå en hög förståelse av strukturer som ligger 

bortom det som är empiriskt observerbart. Min uppsats ska därför snarare ses som något som ger 

perspektiv till vad som skulle kunna orsaka det som händer snarare än hur det är. Sökandet efter 

transcendentala mekanismer är ett ofullständigt projekt, då all kunskap är felbar, men dess 

metodologi kan förklara vilken kunskap som kan vara den minst felbara för tillfället. Detta 

förhållningssätt innebär att själva empirin bara utgör en del av det material som sökandet utgår 

ifrån. Det övriga materialet som används i abduktionen, för att få en mer legitim abstraktion i 

tankeexperimenten utgörs av tidigare forskning inom området. Därför gör jag ingen presentation 

av tidigare forskning och dess innehåll utan bara en kort redogörelse som senare kommer att 

analyseras genom abduktion. Som urval av tidigare studier har jag valt forskning som 

kompletterar varandra och som således gör att jag kan analysera fram de generella tendenserna 

utifrån olika perspektiv. Dessa kommer också att analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkter 

som presenteras nedan (se s. 10-12).  

 

De jag har valt att analysera i abduktionen är Gerd Lindgrens (1992) studie om hur hierarkierna 

inom vårdmiljön upprätthålls och hur dynamiken inom varje ”grupp” gestaltas samt hur de olika 

yrkeskategorierna förhåller sig till varandra. I hennes senare bok (1999) studerar hon hierarkierna 

och genusmärkningen av en kirurgiavdelning och vilka konsekvenser förändringarna i 

organiseringen av sjukhusen fick för relationen mellan vårdpersonal. Reawyn Connell (1995, då 

Robert William) studerade grupper av män som upplever förändringar för identitet och 

maskulinitet när genusstrukturerna omförhandlas i det modernare samhället. Helene Thomsson 

(1998) har gjort en studie om kvinnors liv i vårdyrket och i vardagen och hur de försöker 

balansera arbets- och vardagsliv, Ingrid Nilsson Motevasel (2002) har jämfört män i 

mansdominerade yrken med kvinnor i kvinnodominerade yrken och främst utgått ifrån 

omsorgsbegreppet och vilka skillnader det finns kring synen på omsorg. Agneta Fransson (1997) 

har intervjuat kvinnor på en medicinavdelning och en sjukhemsavdelning om främst deras 

omsorgsperspektiv i arbetet och hur de valde yrket och med vilka förväntningar de har på sig 

själva utifrån ett omsorgsperspektiv.  

 

Eva Magnusson (1998) har i sin avhandling intervjuat 20 kvinnor inom statlig myndighet för att 

studera hur samspelet mellan arbetsplats och familjeliv inverkar på deras skapande och förståelse 

av sig själva. Margareta Havungs (2000) avhandling handlade om män i förskolan och huruvida 

de utmanade de normer som finns på en genusmärkt arbetsplats. Katarina Andersson (2007) 

studerade både kvinnors och mäns organisering och syn på arbetet i hemtjänsten. I Marie 

Nordbergs (2005a) avhandling studerar hon hur män i kvinnodominerade yrken förhåller sig till 

maskulinitet och vilka normativa gränser de måste förhålla sig till. Nordberg var också redaktör 

för en samling av studier kring maskulinitet, främst i kvinnodominerade yrken. Hans Robertsson 

(2003) presenterar tre olika studier där den första behandlar yrkesidentitet och kön hos både män 
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och kvinnor i sjukvården, de två andra handlar om män i kvinnoyrken och hur de förhåller sig till 

maskulinitetskonstruktioner och identitet.  

 

Som intervjumaterial har jag gjort sju stycken intervjuer med kvinnor anställda inom 

äldreomsorgens särskilda boende och hemtjänstverksamhet. Urvalet är slumpmässigt genom att 

jag kontaktat chefer på arbetsplatserna som sedan återkopplat till mig med personer som velat 

vara med i intervjun. Jag har själv valt ut ett antal verksamheter men selektionen av informanter 

har gjorts utan min intervention. Mina informanter arbetar både inom hemtjänst och särskilt 

boende och är alla fast anställda som antingen undersköterska eller chef. Anledningen till att jag 

valde att intervjua kvinnor är att vidga abduktionens förklaringskraft genom att tidigare forskning 

om relationer mellan och inom maskulinitet och femininitet i vårdmiljön ofta fokuserar på 

männen som minoritet och därmed komplettera med även kvinnors agentskap. Däremot hade 

det varit intressant att även intervjua män, speciellt med tanke på den metodologiska 

utgångspunkten som skiljer sig från tidigare forskning, men det fanns det tyvärr inte tid för. Min 

position som man bör ha inverkat på hur informanterna förhöll sig till frågorna under 

intervjuerna då de ofta kom in på tematiker kring uppfattningar om manligt och kvinnligt (läs 

mer under Tolkning och metodreflektion, nedan).  

Etik  

Jag har under intervjuernas genomförande utgått ifrån Vetenskapsrådets etiska regler för 

humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att jag har redogjort för studiens 

syfte och tillvägagångssätt, samt anonymiserat informanterna, deras arbetsplatser och kommun i 

uppsatsen. Jag redogjorde för de etiska reglerna innan jag påbörjade inspelningen av intervjun. 

Samtliga informanter har fått tagit del av intervjun i transkriberad form för att läsa igenom och 

komma med synpunkter, kommentarer och ändringar. Ingen av de informanter som ville ha 

transkriptionen har dock velat ändra något i utsagorna. Samtliga intervjuer spelades in med 

samtycke. Jag vill också redogöra för den kritiska realismens konsekvenser för min analys. 

Analysen och resultatet skall inte primärt ses om en deskriptiv redogörelse av informanternas 

utsagor utan som en övergripande analys över vilka mekanismer som kan ligga bakom det som 

framkommer i intervjuerna. Även om jag gör en kortare deskriptiv presentation så är sökandet 

efter mekanismer inte direkt kopplat till vad informanterna säger utan vilka transcendentala 

orsaker det kan vara uttryck för. Mina slutsatser utgår alltså inte enbart utifrån vad som är sagt 

under intervjun utan också det som jag genom ett stratifierat tankeexperiment analyserar fram ur 

det som kommer till uttryck i informanternas utsagor. Det kan alltså förklaras som att 

informanterna inte till lika stor del uttrycker strukturer som strukturerna uttrycker sig genom 

informanterna.  
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Kritisk realism som metateori 

En realistisk stratifierad ontologi och relativitiskt epistemologi  

Under de senaste 50 åren har socialvetenskapen genomgått en fundamental omvandling från den 

naturvetenskapligt inspirerade positivismen till en alltmer socialkonstruktivistisk syn på både 

ontologi och epistemologi. Från att studieobjektet har setts som representativt för verkligheten 

till att ses som relativistiskt och icke-reducerbart till en övergripande ontologisk verklighet. 

Dualismen mellan empirism och relativism har under de senaste 30 åren förenats i en kritisk 

realistisk syn på verklighetens beskaffenhet och det är inom denna socialvetenskap som min 

uppsats hämtar sin inspiration. Den kritiska realismen hävdar att det finns en verklighet som är 

oberoende av vår intervention i verkligheten och den vetenskapliga utgångspunkten blir därmed 

att studera hur denna verklighet måste se ut för att vi ska kunna nå kunskap om den. Detta 

förutsätter vissa realistiska utgångspunkter. Det fundamentala inom den kritiska realismen är först 

och främst synen på verkligheten som stratifierad. Den engelske filosofen Roy Bhaskar ses ofta 

som den kritiska realismens grundare genom sin A realist theory of science (2008, ursp.1978) vari har 

presenterade en verklighetssyn som stratifierad i tre olika domäner. Verklighetens domän är den 

transfaktiska och transcendentala domänen där olika mekanismer opererar och under komplext 

sammansatta kausala förhållande mellan mekanismerna orsakar händelser i den underliggande 

domänen, den faktiska domänen (Danermark m.fl. 2003.). Dessa händelser tar sig sedan, under 

kontextuella förutsättningar, uttryck i den empiriska domänen, det vill säga den observerbara och 

för forskaren möjlig att studera, och ses då som möjliga att erfara (Bhaskar, 2008, table 0.1, s.13). 

Således är det inte själva studieobjektet i sig som ligger i fokus inom den kritiska realismen utan 

snarare vad studieobjektets beteende kan vara uttryck av för ovanliggande mekanismer och 

strukturer. Konsekvenserna av detta kan förklaras genom t.ex. patriarkala strukturer som inte är 

något som är direkt observerbart i den erfarna verkligheten, utan huserar i en djupdimension vari 

de under vissa kontextuella förutsättningar skapar händelser som sedan påverkar hur människor 

agerar i den empiriska domänen (men också att människor kan påverka den patriarkala 

strukturen, se nedan om emergens). 

 

Den kritiska realismen hävdar alltså att det dels existerar en verklighet oberoende av vår kunskap 

om den samt att denna verklighet är transcendental. Det jag studerar är alltså en konsekvens av 

genererande mekanismer i verklighetens domän där krafterna existerar oavsett om jag ser dem 

eller inte och det är där objektets ontologiska väsen finns (Stoehrel, 2007). Dessa mekanismer har 

strukturer och kausala krafter och därmed möjlighet orsaka effekter i underliggande domäner. 

Patriarkala strukturer innehar maktresurser, dessa kan inte alltid observeras utan förutsätter vissa 

kausala och kontextuella förhållanden, men oavsett om de genererar händelser så existerar 

mekanismerna som potentiella krafter. Det som faktiskt inträffar vid studietillfället reducerar 

därmed inte alla möjligheter kring vad som kunde ha inträffat, eller som Högberg uttrycker det: 

 ”den generiska  karaktären  av  verklighetens  objekt  möjliggör  vad  som  kan  hända,  men 
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 determinerar  inte  vad  som  kommer  att  hända” (Högberg, 2007). För att nå förklaringar av 

specifika sociala fenomen behöver jag alltså söka både aktuella och bakomliggande händelser 

samt från verklighetens domän, transcendentala mekanismer.  

Intransitiva och transitiva dimensionen 

Den kritiska realismen delar upp studiefältet i två dimensioner, en transitiv och en intransitiv 

dimension av ett objekt. Den intransitiva dimensionen utgörs av de transcendentala och de 

transfaktiska kausala krafter och mekanismer som orsakar de empiriskt observerbara händelserna 

samt det som inom kritisk realism kallas emergens. Emergens är krafter som uppstår när 

studerade objekt interagerar med varandra och därur producerar krafter som påverkar t.ex. en 

struktur på en ovanliggande stratifierad nivå. Den intransitiva dimensionen kan förklaras som det 

som inte går att se men som ändå existerar och kan vara orsakande till det som går att se. Den 

intransitiva dimensionen är alltså oberoende av människans intervention. För mig innebär det om 

det finns något som kan sägas gälla generellt i förhållande till kön genom både min och framför 

allt tidigare forskning samt vad som genom emergens kan konstruera nya mekanismer. I den 

transitiva dimensionen kan man förklara epistemologin som relativ, det vill säga att kunskapen är 

en socialt producerad, och historiskt bestämd produkt (Danermark, 2003). Det är alltså den 

intransitiva dimensionen som jag försöker förklara och som omfattar den totala ontologin medan 

den transitiva, relativistiska dimensionen, är det som kan ses som epistemologisk, 

kunskapsrelativistiskt och innehåller därmed också våra föreställningar om verkligheten, med 

andra ord teorier och mitt empiriska material från intervjuerna. Kunskap ses därmed som felbar 

om ändå mer eller mindre felbar och genom en strukturell analys av den empiriska domänen är 

syftet att se vilka emergenta krafter och kausala mekanismer som det empiriska materialet kan 

vara uttryck för. Den kritiska realismen är därför en metateori där dels mitt empiriska material 

men framför allt andra teorier inom den transitiva dimensionen skall minska felbarheten i 

kunskapen om den intransitiva dimensionen. Det handlar alltså inte om att nå någon slutlig 

kunskap utan att genom metateoretisk och metametodologisk analys försöka nå en vetenskaplig 

kunskap som är den för tillfället mest troliga. Genom att, som ofta görs, enbart studera den 

transitiva, diskursiva, nivån så reduceras vetenskapen till empiriska fenomen och ontologin 

reduceras till epistemologin, vilket Bhaskar benämner som det ”epistemiska felslutet” och innebär 

att bara det som observeras är (Bhaskar, 2008). Empiriska erfarenheter får sin troliga förklaring i 

verklighetens mekanismer som har vi har fått kunskap om genom experiment i hypotetiska slutna 

system. Ur ett samhällvetenskapligt perspektiv existerar däremot inte slutna system eftersom att 

krafterna kan motverka eller förstärka varandra, vilket kan hämma eller starkt påverka deras 

empiriska effekter och är under konstant förändring (se nedan). Detta innebär också att 

samhällsvetenskapen (genom att alltid vara felbar) inte kan förutsäga fenomen.  

Margareth Archers sociala ontologi  

Den kritiska realismens ontologiska utgångspunkt är alltså att strukturer och objekt existerar 

oberoende av vår kunskap om dem, vilket innebär att sociala villkor och situationer inte enbart är 
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språkliga konstruktioner. Människans intentioner är inte determinerad sociala normer utan social 

orientering och förutsätter individuell ”jagkänsla”. Margaret Archers (2003) analytiska dualism 

innebär både en distinktion mellan sociala och kulturella strukturer som villkorar positioner och 

idéer/föreställningar som grund för handling och de relativt autonoma egenskaperna som med 

Archers distinktion den personliga och den sociala identiteten har (Archer, 2002). Anledningen 

till att jag inspireras av den kritiska realismens teori och framförallt Archer är att jag ser genus 

(och även övriga differentieringskategorier), med inspiration från Yvonne Hirdman (2001), vare 

sig som en ”könsroll” eller ”socialt kön” utan som den betydligt stabilare och mer stratifierade 

formen av konstruktion, kulturell konstruktion. Kulturell konstruktion innebär mer att ”allt” vi 

tolkar omkring oss sker via vårat medvetande och att vi inte kan existera utan medvetande, vilket i 

Archers analytiska dualism blir den strukturella pre-interaktiva fasen i en morfogenetiska modell 

(se nedan). Den kulturella konstruktionen är således djupare och något som existerar i både kön, 

kropp och genus som en enhet.  

Struktur och agent 

Inom den kritiska realismen finns alltså villkorande strukturer men inte fullt ut determinerande 

strukturer. Sociala strukturer är de positioner människors föds in i och agerar utifrån (t.ex. 

patriarkala strukturer) och kulturella strukturer utgörs av föreställningar, idéer, diskurser och 

ideologier (t.ex. slå inte dina barn). Dessa genererar både möjligheter och skapar begränsningar 

för individens handlande. Strukturella och kulturella villkor, social interaktion och individ är tre 

olika strata, men som besitter emergenta kausala egenskaper (ex. social interaktion kan inte fullt 

ut reduceras till sociala strukturer och individer kan inte reduceras till social interaktion, 

Wennerström, 2003).  

 

Enligt Archer (2002) är individen både en social agent och en mänsklig varelse, vilket förutsätter 

en distinktion mellan personlig och social identitet, samt mellan naturliga förutsättningar och 

subjekt. För att förklara en individs beteende kan vi inte reducera individen till en social 

konstruktion utan behöver även se till biologiska mekanismer och psykologiska förutsättningar i 

form handlingskraft, intentionalitet och reflexivitet. Här i ligger den starka interaktionistiska 

kritiken mot socialkonstruktivismen som reducerar individen till enbart en social identitet (Seldén, 

2005). För att underlätta att studera strukturen behöver alltså en teoretisk distinktion göras, den 

analytiska dualismen. 

Analytisk dualism och strukturell elaboration 

Hos den analytiska dualismen utgör strukturerna de villkorande förutsättningarna för 

handlingarna med hjälp av elisionism, det vill säga att struktur och agent interagerar och 

elaborerar över tid och det är detta som Archer (2005) benämner som morfogenetisk modell. 

Härmed inte sagt att strukturerna determinerar individen. Individens egenskaper skiljer sig från 

strukturen och därför har de också förutsättningar att förändra de strukturella villkoren (både 

socialt och kulturellt, se ovan). Struktur och agent är skilda strata och besitter olika egenskaper 
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och krafter. Jag kan alltså inte fokusera på att förklara det ena eller det andra (reduktionism) utan 

istället lägga fokus på att studera samspelet mellan dem. Samspelet mellan individ och struktur 

sker över tid och emergens och kausalitet blir då processen. För att förklara det analytiska 

dualismens modell kan man säga att struktur villkorar interaktion som sedan emergerar i 

strukturell elaboration, vilket senare utgör en ny struktur, allt sker i en process (Danermark m.fl., 

2003).  

 

Reduktionismerna strukturalism och individualism länkas alltså inte utan vidare utan över tid. Vi 

kan nu också förstå att de sociala strukturernas relativa stabilitet beror just på den mänskliga 

interaktionens emergens (se ovan) som elaboration av strukturen. Strukturen blir en samling av 

emergenta krafter härstammande från mänsklig interaktion som i sin tur villkorats av tidigare 

struktur. Samhällsvetenskapens uppgift är alltså att förklara hur sociala strukturer villkorar det 

mänskliga agentskapet genom de generativa mekanismerna som både agent och struktur utgör 

(Seldén, 2005). Strukturer orsakar alltså de sociala företeelser som vi kan observera i den 

empiriska domänen och utgör villkoren för handlingarna enligt den ovan beskrivna sociala 

ordningen.  På samma sätt, enligt samma modell, konstrueras de kulturella strukturerna som 

villkorar enligt liknande förutsättningar, vilket jag beskrivit ovan. Dessa sociala och kulturella 

strukturer är produkter av tidigare socialt handlande men villkorar den sociala aktiviteten hos oss 

idag. På så vis uppstår förändring i samhället, att allt nytt som utvecklas har sin grund i det 

föregående. Det sociala och kulturella villkorande utgör de strukturella villkoren som sedan 

genomgår samma modell, det vill säga, villkorande – interaktion – elaboration. De kulturella 

strukturerna har ytterliggare en dimension i modellen eftersom kulturer inte kan agera utan 

individer. Själva interaktionen kan inte ske mellan kulturer utan benämns då; kulturellt villkorande 

– sociokulturell interaktion – kulturell elaboration. Dessa tillsammans utgör sedan det som för 

min analys kommer att vara fundamentalt, nämligen den kollektiva sociokulturella villkorande 

dimensionen som förändras i gruppinteraktion, vilket emergerar i gruppelaboration av det 

sociokulturella villkorandet (Danermark m.fl., 2003). Det kan förklaras som hur relationen mellan 

struktur och agent rör sig från social, till kulturell och sedan till sociokulturellt villkorande för 

grupper av agenter, vilket i min studie utgörs av kvinnor i kvinnodominerade arbetsgrupper. På 

grund av denna stratifiering anser jag att min teoretiska utgångspunkt kräver en metodologi som 

når en annan nivå av stratifikation och struktur än rena socialkonstruktionistiska och relativistiska 

metodologier. 

Kritisk realism som metametodologi  

Abduktion  

Den ovan presenterade sociala ontologin innebär omfattande metodologiska konsekvenser som 

skiljer sig från metodologier inspirerade av en relativistisk ontologi och teorigenererande 

forskning. Som jag beskrivit ovan är syftet med studien att nå förklaringar av mekanismer som 

ligger bortom det som är möjligt att observerar. Jag behöver alltså använda mig av en metodologi 
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som kan identifiera transcendentala mekanismer, vilket skulle vara en omöjlighet med en 

teorigenererande metod utifrån ramen av denna uppsats. Den kritiska realismens lösning på detta 

är införandet av en abduktiv ansats i metoden. Abduktion innebär att jag analyserar tidigare 

relevant forskning och teorier för att skapa en tolkningsram av sammanhang och mönster utifrån 

dessa. En abduktiv ansats går ut på att, med utnyttjande av existerande kunskap och 

referensramar, söka teoretiska mönster, eller djupstrukturer, 

som begripliggör de empiriskt induktiva mönstren, eller ytstrukturerna (Högberg, 2007 & 

Alvesson och Sköldberg, 1994). Detta innebär dock inte att jag gör en sammanfattning av tidigare 

forskning för att jämföra med mitt eget empiriska material. Abduktionen handlar istället om att 

tolka och generera nya beskrivningar av redan tidigare studerade fenomen, teorier, strukturer och 

relationer (Danermark m.fl., 2003). Jag prövar alltså förståelsen av tidigare teorier och forskning 

på ett nytt sätt och tolkar dem i en ny kontext för att se övergripande sammanhang och skapa en 

ny förståelse av redan kända fenomen. Kritik framkommer ofta mot detta arbetssätt utifrån hur 

man skall kunna veta hur en nybeskrivning kan ge bättre kunskap om studieobjektet? Med en 

nybeskrivning lyfts förståelsen av något till en högre nivå som skulle kunna vara giltigt i hela 

forskningsområdet, snarare än enbart i de fall som studerats. Abduktionen skall ses som en 

relation mellan vetenskap och verklighet och inte sökandet efter slutlig sanning utan snarare en 

möjlighet att nå en ökad potential för bättre kunskap, eller åtminstone mindre felbar kunskap 

(Danermark m.fl. 2003).  

 

Arbetsmomentet kan beskrivas som följande; (a) mitt empiriska material/resultat, (b) relateras till 

en regel (analyserade händelser och mekanismer i tidigare teori) som, (c) leder fram till nya 

resultat från mitt empiriska material. Jag rekontextualiserar och omtolkar mitt empiriska material 

som något annat, genom att förstå det i en annan kontextuell abstraktion. Abduktionen tillåter 

flera teoretiska tolkningar som kan jämföras och integreras med varandra för att vinna legitimitet. 

Utifrån ovan beskrivna sociala ontologi och den analytiska dualismen studerar jag därmed agenter 

för att förstå strukturer och strukturer för att förstå agenter. Jag kan inte reducera det ena till det 

andra men jag kan se dem som olika strata genom en teoretisk distinktion, utan fokusera på att 

förklara det ena eller det andra (reduktionism) för att istället lägga fokus på att studera samspelet 

mellan dem. Danermark (2003) exemplifierar abduktion med Karl Marx arbete att 

rekontextualisera människans historia utifrån en historiematerialistisk uppfattning om 

verkligheten där produktionen av vitala entiteter utgjorde det fundamentala i den mänskliga 

drivkraften, vilket gav ett nytt sett att förstå redan känd kunskap om den mänskliga utvecklingen. 

Den teoretiska distinktionen mellan mitt eget empiriska material och de abduktiva kontextuella 

ramarna följer också i analysen för att förstå hur materialet är presenterat och under vilka 

premisser som presentationen av empirin är gjord.  

Teoretiska tolkningsramar  

Förförståelsen i feministisk forskning baseras på en könsstrukturerad syn på världen. I min 

förförståelse har jag alltså redan en föreställning om vad det innebär att vara kvinna eller man i 
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specifika sociala och kulturella kontexter samt att förväntningarna på kvinnor och män 

därigenom blir olika. De genusteoretiska utgångspunkterna hämtar jag bl.a. från Yvonne 

Hirdman (2001, 2007), Raewyn Connell (1995, 2003), Pierre Bourdieu (1998) & Gerd Lindgren 

(1992, 1999) som betonar hur genus görs genom interaktiva processer och, framförallt, hur 

underordning i genus görs av och mellan kvinnor genom diskursiva och psykologiska processer. 

Här är framför allt Hirdmans och Lindgrens forskning av hur kvinnor inom kvinnodominerade 

miljöer upprätthåller, skapar och reproducerar sin egen underordning i förhållande till den 

manliga normen och hur man genom socialpsykologisk investering handlar rationellt utifrån att 

de i varje enskild interaktion kan dra fördelar av det (Hirdman, 2001, 2007; Lindgren, 1992; 

1999).  

 

Jag anser att den kritiska realismen fungerar väl ihop med den kulturkonstruktivistiska 

utgångspunkt som Hirdman har där hon kritiserar den allmänt socialkonstruktivistiska synen på 

kön och genus. Hirdman menar att socialkonstruktivismen ofta stratifierar biologisk kön och 

genus som 1 + 1 = 2, istället för att se genus som mer komplext och där det ena inte kan 

reduceras till det andra. Både könsroll och socialt kön förstås ofta som något som ligger ovanpå 

det biologiska könet (kön + genus = man eller kvinna) och således något som går att komma ur 

eller komma ifrån genom att ta ett steg ur. Kulturell konstruktion däremot ”innebär att man 

försöker sudda ut denna hårda uppdelning, att man söker nå en förståelse som kommer förbi den 

dualistiska uppdelningen av kön/kropp – genus” (Hirdman, 2001:14). Det är här som jag främst 

tänker använda mig av Hirdmans forskning och teorier kring sociala och kulturella genussystem 

och dess isärhållande logiker med mannen som norm och hur kvinnor (och män) på olika sätt i 

olika kulturella kontexter förhåller sig och, genom Archers strukturella laboration, eventuellt 

elaborerar denna norm (Hirdman, 2007). Därför väljer Hirdman att kalla genus en kulturell 

konstruktion då de kulturella strukturerna villkorar den mer ytliga sociala konstruktionen och 

konstruktionen av det biologiska könet, vilket är samma syn på struktur, kultur och interaktion 

som Archer (2005) presenterar i den morfogenetiska modellen. Hirdman utgår också dels utifrån 

vad hon kallar genuskontrakt och dels utifrån en isärhållandets logik som båda bygger på hur 

kvinnor tar olika positioner i förhållande till, och alltid i distinktion till, den manliga normen och 

hur världen också är strukturerad utifrån manliga premisser och att även kvinnor ser världen 

utifrån denna manliga syn (Hirdman, 2001, 2007). Denna genusteoretiska utgångspunkt kräver 

därför en metodologi som utgår ifrån en stratifierad syn på den sociala verkligheten. 

 

Jag tror också att hennes teoretiska begreppsförändring av genus från socialt till kulturellt kön 

vidgar förståelsen av sociala och kulturella strukturers emergenta krafter då hon lägger än större 

tyngt i den historiskt-kulturella kontexten än vad jag anser att andra genusforskare gör (Hirdman, 

2007). Hirdmans historiska syn på strukturerande av kön faller väl ut med min av den kritiska 

realismen inspirerade syn på struktur och agent genom den analytiska dualismen. Hirdman menar 

att det inom alla nivåerna kulturell överlagring, social integration och socialisering går att se olika 

typer av genuskontrakt. Denna teoretiska stratifiering som Hirdman gör med inspiration från 
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Jürgen Habermas stämmer väl överens med Archers analytiska dualism och strukturella 

elaboration där den sociala interaktionen bara utgör en del av den i det här fallet kulturella 

hegemoni som den manliga normen är. Konsekvensen av detta är att jag genom att använda mig 

av Archers teoretiska verktyg kan placera in Hirdmans resonemang om kulturellt kön och 

använda Archers sociala ontologi som metateori och därmed förstå hur dessa normer upprätthålls 

och förändras inom både föreställningar, institutioner och social interaktion. 

Från agent till aktör  

När jag tidigare talade om förhållandet mellan struktur och agent är det viktigt att poängtera att 

agent är det av strukturer villkorande för en grupp av individer. Agenten föregår alltid individen, 

det som Archer benämner som aktör (Danermark m.fl., 2003). Aktörsskapet definieras som 

rollinnehavare och den sociala aktören villkoras av det agentskap som aktören föds in i, eftersom 

vi alltid föds in i redan tidigare existerande strukturer, vilket beskrivits ovan. Eftersom den 

kritiska realismen söker mekanismer i verkligheten så går det heller inte göra en sociologisk 

reduktion till att förklara människors aktörsskap enbart med sociala faktorer eftersom varje 

människa har ett eget medvetande och ett unikt sätt att hantera varje situation (Seldén, 2005). Att 

hantera situationen handlar dock i första hand om att göra det utifrån den sociala positionen 

individen har, utifrån de sociokulturella ramar som agentskapet möjliggör. Aktören eller individen 

är därmed stratifierad i två identiteter, dels den personliga och dels den sociala identiteten som 

var för sig besitter emergenta krafter (Archer, 2001). Denna distinktion skiljer sig från en 

relativistisk syn på identitet och är nödvändig för att förstå varför individer kan göra motstånd 

mot att bli stämplade eller definierade av den sociala kontext varvid de befinner sig i (Seldén 

2005). 

Den personliga och sociala identiteten  

Individen i socialkonstruktionistisk teori ses ofta som determinerad av den sociala kontext vari 

individen befinner sig. I själva verket betyder det här att den konstruktionistiska agenten enbart 

kan agera utifrån anledningar anvisade från samhället, och är därmed i grunden en 

konventionalist. En ren relativism kan inte förklara varför vissa människor försöker att förändra 

samhällets regler och inte är villiga att acceptera att detta bottnar i människor själva, från deras 

egna spörsmål, skapat i mellanrummet mellan självet och verkligheten som en helhet (Archer, 

2002). Det Archer påvisar är att vi behöver göra en distinktion mellan självuppfattning och 

självkänsla och därmed en reflexiv förmåga att ifrågasätta den position som människan har. 

Människan består dels av psyke och medvetenhet som en naturlig förutsättning för själva 

existensen. Här finner vi också människans känsla av ett själv, som har att göra hennes relation 

till sin omgivning och materiella känslor som värme och kyla. Känslan av ett själv utvecklas också 

socialt, kulturellt och språkligt genom att hon kan se sig själv som ett objekt för andra och är den 

primära förutsättningen för samhällets existens. Det är ur denna känslan av ett själv som andra 

personliga egenskaper emergerar eftersom individer relaterar till sin omgivning på olika sätt. Den 
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personsliga identiteten är en av dessa egenskaper och är en konsekvens av individens prioritering 

av och engagemang i emotionerna (Seldén 2005).   

 

Emotioner kan kanske enklast förklaras som individens kommenterar till sina angelägenheter, det 

vill säga den känslomässiga reaktionen på vad som händer. Emotionerna är i sin tur stratifierade i 

tre delar. Först finns emotioner i den naturliga ordningen som emergerar från kroppens 

interaktion med den naturliga miljön. På nästa strata finns emotioner i den praktiska ordningen 

som skiljer sig från den naturliga och mer vara beroende av människans nödvändiga villkor för 

sin existens. Här ligger också emotioner av presterande karaktär som handlar om individens 

förståelse av och relation till sin egen kompetens att hantera uppgifter och här finns kommenterar 

som glädje, upprymdhet, depression och frustration. Den sista ordningen är den sociala och 

består av emotioner som uppstår ur relationer mellan subjekt och är en del av subjektets relation 

till den kulturellt och socialt bestämda normativa ordningen (Seldén, 2005). En annan egenskap 

hos aktören är den sociala identiteten men den består av individens val av roll i samhället som ett 

resultat av hanteringen av emotioner och agentskap och därför föregår alltid den personliga 

identiteten den sociala identiteten (Seldén, 2005). Den personliga och sociala identiteten utvecklas 

i en växelvärkande process men det skulle inte bli någon process alls om det inte vore så att den 

begynnande personliga identiteten bidrog med någonting till uppdraget att finna sin roll i livet. 

Men de val som individen gör för att finna sin sociala roll är ständigt experimentella och felbara 

och hanteras genom emotionernas reflexivitet.  

 

Det är därför det är legitimt att frigöra ett andra moment, när den begynnande sociala identiteten 

påverkar på den begynnande personliga identiteten. När individen har funnit en tillfredsställande 

social roll, huruvida det är det första eller efterföljande rättade försök, har dom ett beslut att ta, 

nämligen, ”hur mycket av mig själv är jag redo att investera i det här”? Det är i detta ögonblick 

som syntesen mellan den personliga och den sociala identiteten äger rum (Archer, 2002). Det är 

detta som Archer benämner som den inre konversationen (Archer, 2003, se nedan). I en ren 

relativistik syn på individen skulle han eller hon inte uppleva orättvisor som orättvisor utan se sin 

roll som determinerad och accepterad utifrån sin sociala position. Men eftersom det är motstånd, 

förhållningssätt och strategier som är i fokus i min studie förutsätter det en djupare realistiskt syn 

på individen och studera växelverkan mellan den personliga och den sociala identiteten.  

Retroduktion  

Slutligen efter abduktionen och den empiriska analysen så följer sedan retroduktion. Syftet med 

retroduktion är att studera vad som ”är i grunden konstitutivt för de strukturer och relationer (X) 

som vi aknutit till när vi […] rekontextualiserat de aspekter som studeras” (Danermark, 

2003:211). Frågeställningar inom retroduktionen är; hur är dessa strukturer och relationer 

möjliga? Vilka egenskaper krävs för att strukturerna skall vara som dom är? Vad förutsätter dom 

och vad kan man inte ta bort utan att de upphör att existera? Bhaskar ser retroduktionen som att 

föra in händelsen i en teoretiska förklaringsmodeller för att finna möjliga kuasala tendenser av 



13 

objekten (Bhaskar, 2008). Efter det så värderas ens förklaring av strukturerna genom 

rekontextualisering i materialet för att finna nödvändiga villkor för dess existens och det är 

genom dessa analytiska cykler som jag kan få en bättre förståelse av den verkliga och den faktiska 

domänen utifrån min intervention i den empiriska. Retroduktion innebär alltså att försöka förstå 

något som något annat, det vill säga vidga förståelsen och finna alternativa förklaringsmodeller. 

Inom kritisk realism innebär det att gå från empiriska iakttagelser av de faktiska händelserna i den 

transitiva dimensionen till att komma fram till dess transfaktiska villkor (Danermark m.fl., 2003). 

Arbetet med abduktion, empirisk analys och retroduktion sker också parallellt och jämförs 

ständigt med varandra för att testa, söka och jämföra för att slutligen hitta de mekanismer som 

kan sägas existera för studiens syfte. 

 

För att kunna ta reda på vilka strukturer och mekanismer som är nödvändiga för att något skall 

inträffa behöver man vara försiktig för de tillfälliga omsändigheter som påverkar ens specifika 

fall. Genom att främst fokusera på forskning och teorier från abduktion och sedan jämföra på en 

hög abstraktionsnivå med ens egna empiri kan jag alltså försöka förklara vad som händer utifrån 

de mekanismer som skulle kunna orsaka de faktiska händelserna. Denna abstraktion kan förklaras 

som en transfaktisk eller transcendental argumentation som innebär att jag söker efter egenskaper 

bortom det omedelbart givna. För att åter vinna generalitet är det slutliga steget i 

forskningsprocessen sålunda att kontextualisera detta i konkreta sammanhang, vilket förutsätter 

att jag håller isär strukturella villkor mot tillfälliga omständigheter.  

Intensiv forskning  

Som eget empiriskt material har jag valt att göra 7 intervjuer med kvinnor inom vård- och 

omsorgsyrket. Jag hämtar inspirationen från Berth Danermarks (2003) intensiva forskningsdesign 

där den intensiva processen till primär del består av kvalitativ metod och analys. Den intensiva 

forskningen frågar hur processen ser ut i specifika fall medan en extensiv metod vill undersöka 

regelbundenheterna, mönstren och hur utbredda vissa karakteristika är. Med andra ord är intensiv 

forskning fokuserande medan extensiv är övergripande (likn. kvantitativ). Intensiv forskning 

fokuserar alltså på intervjuer och observationer och ger svar på hur en händelse eller ett objekt 

produceras kausalt, om än dock inte nödvändigtvist representativt (Danermark, 2003). Jag vill 

alltså studera vad som kan hända och hur det uppfattas när en viss händelse görs synlig i den 

empiriska domänen och vad för kontextuella och kausala förutsättningar det kräver. En studie 

med enbart intensiv forskning ger låg generaliserbarhet (om man inte accepterar en 

teorigenererande utgångspunkt), men generaliseringsgraden kan däremot ökas genom att det går 

att kombinera en intensiv forskning med teoretisk abduktion (se ovan).  

 

Om uppgiften är att identifiera generativa mekanismer och fastställa hur dessa kommer till 

uttryck för att besvara frågan vad som producerar händelserna i den faktiska domänen så 

besvarar den intensiva forskningen hur dessa processer ser ut i specifika fall. Ur ett analytiskt 

dualistiskt perspektiv studeras alltså agenternas roll i processen i deras kausala kontexter genom 
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t.ex. intervjuer och observationer. Det som skiljer intensiv forskning mot kvalitativ metod är att 

kvalitativ metod ofta är fenomenologisk och hypotesgenererande medan den intensiva 

forskningen inte är en i grunden hermeneutisk samhällsvetenskap utan ett sökande av empiriska 

procedurer som en del av en större helhet.  

Tolkning och metodreflektion 

Med utgångspunkt i den analytiska dualismen uppstår frågan om kausalitet som en av de största 

epistemologiska utmaningarna. Hur ska jag uppnå en rimlig kausal analys eller åtminstone sträva 

efter en förklaring utan att reducera mig själv till en dogmatisk position som epistemologisk 

åskådare? För att jag skall kunna tolka och söka efter kausalitet måste jag i första hand acceptera 

min egen ivärldenvaro och både den relativistiska och positivistiska omöjligheten med detta.  

 

Det jag använder mig av är en form av dialektik mellan den transitiva och den intransitiva 

dimensionen. Precis som Bhaskar menar så är den epistemologiska relativismen given eftersom 

all kunskap är felbar. Däremot är inte all kunskap lika felbar och det är i den hermeneutiska 

strävan efter att nå den mest icke-felbara kunskapen som vi kan låna in Paul Ricoeurs 

förklaringsbegrepp (Kristensson Uggla, 2002). En dogmatisk relativistisk syn på kunskap 

reducerar objektet till uppfattningen om objektet och varje tolkning blir lik så god som en annan 

men vi kan alltid sträva efter förklaring genom att finna ”anledning att anta” genom en 

tankeabstraktionens retroduktion (Kristensson Uggla, 2002) Genom att med Roy Bhaskars 

transformationsmodell och Margareth Archers analytiska cyklar sätta en hermeneutisk förklaring i 

en länk för att analysera det som utgör vad Ricoeur kallar framför texten, den väg som 

epistemologin tar i tolkningsögonblicket.  

 

En Ricoeursk förklaring ska dock inte ses som en epistemologisk positivism utan istället sättas i 

ett dialektiskt förhållande till förståelse och som en utveckling av ett större sanningsanspråk på 

den egna förförståelsen tolkningsrepertoar.2 Förklaringen är det som bidrar till en bättre 

förståelse och en högre epistemologisk validitet. Förklaringen är den process vari förståelsen 

förmedlas. Om kausalitet kan förklaras med det i Archers sociala ontologi mänskliga agentskapet i 

den analytiska dualismens cykel ser vi att förklaringen blir den förmedlande, men epistemologiskt 

relativistiska förståelsens elissionistiska karaktär (Danermark, 2003). Jag tänker mig transformera 

den modellen som en tolkningsmodell för införande av förmedling i stuktur-interaktion-

transformation(-tolkning) genom att inkludera den narrativa dimensionen i Ricoeurs 

förklaringsbegrepp. Ricoeur menar att det är omöjligt att determinera fysiskt orsakssammanband 

utan mänskligt handlande och genom en ”agentskapets hermeneutik” kan vi spänna en dialektik 

mellan kausalitet och intentionalitet. Det som elissionen bidrar med är att den kan ses utifrån att 

alla influenser förmedlas till agenterna genom att forma den situation de befinner sig i, och vi kan 

                                                 
2 Med tolkningsrepertoar menar jag här den form som Stanley Deetz och Mats Alvesson redogör för i Kritisk 

samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2000) som ett led i att konkretisera sin egen förförståelse.  
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därmed inte finna en tolkningsrepertoar som determinerad intentionalitet eftersom den förändras 

under den sociala interaktionen i forskningsprocessen. Ricoeurs förmedlingsbegrepp i en 

Archersk modell blir då ett ”objektivt inflytande som villkorar handlingsmönster och förser 

agenter med strategisk vägledning”(Danermark, 2003:143).  

 

På så vis frångår jag både de klassiska hermeneutiska cirklarna men också Ricoeurs spiralliknande 

hermeneutik genom att stratifiera struktur och interaktion för att analysera var och en för sig och 

se tolkningen som en process med inspiration från Archers sociala interaktionsmodell 

(Kristensson i Ödman & Selander). Genom denna tolkningsmodell uppnår jag det Ricoeur menar 

med att förklaringen kan ses som en bättre förståelse snarare än en annorlunda. Men vi kan också 

se strukturerna och varför de leder till en bättre förståelse genom strävan efter kausalitet i vår egen 

förförståelse. Förklaringens förmedling av förståelse gäller inte bara innan utan också under 

studien och gäller såväl forskaren som studieobjektet. Att finna objektivitet i forskningen är en 

omöjlighet och det gäller istället att försöka analysera de strukturella villkoren som ger forskarens 

unika subjektivitet. Pierre Bourdieu har utvecklat en socioanalys genom sin Homo Academicus och 

det innebär att forskaren granskar sig själv genom samma objektiveringsinstrument som hon eller 

han använder för att undersöka studieobjekten (Heyman, 1999). Jag kan ta fram mina egna 

strukturella villkor för den position som jag befinner mig i och sätta in dem i Bhaskars 

transformativa modell för att förstå min interaktion med studieobjektet. Det som inom 

hermeneutiken utgör snedstrecket mellan att upptäcka/uppfinna utgör här snedstrecket mellan 

struktur/agent. Det är genom att tolka ens egna snedstreck som man kan finna de villkorande 

orsakerna till ens egna tolkning.  

 

Min egen studie kommer till stora delar bygga på tvärkulturella erfarenheter men ändå 

erfarenheter från den organisatoriska kultur som studien genomförs på. Det handlar om både att 

göra det bekanta obekant och det obekanta bekant. En form av dialektisk negation kombinerat 

med en misstankens hermeneutik och ständigt kritiskt ifrågasättande av både min egen position 

och min egna intentionalitet. Genom att hålla isär förförståelse och interaktion i en analys av 

tolkningen kan jag lättare se deras samspel. Jan Ch. Karlsson (i Danermark m.fl., 2003) utgår ifrån 

Archer och beskriver det som att länka struktur och interaktion snarare än som att vid 

sammansmältningen sänka den ena i den andra. På så vis kan jag skapa ett analytisk redskap för 

att isärhålla och tolka min egen strukturella position.  

 

Konkret är detta ett sätt att öka sin objektifieringsförmåga och Ingrid Heyman återger Loic 

Wacquant (Heyman, 1999) som utifrån Bourdieus socioanalytiska program formulerat frågor för 

forskaren att ställa sig. Eftersom ämnet jag valt är ett ämne jag sedan tidigare har både 

uppfattningar och teoretisk kunskap om, är Wacquants tredje fråga utifrån Bourdieu viktig; vilka 

konsekvenser får teoretiserandet och den intellektualistiska förvrängningen? På vad sätt ges 

denna logik företräda framför praktikens logik? Dessa frågor är användbara också för att de går 

att vända mot studieobjektet, vilka intressen driver honom eller henne att besvara frågorna på det 
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sättet? Hur påverkar min position som student och framför allt som man, utsagorna kring 

maskulinitet? Det är först efter att ha gjort en reflexiv socioanalys som jag kan konstruera de 

strukturer som ligger till grund för den morfogenetiska hermeneutiken. Strukturerna utövar här 

ett kausalt inflytande på mina handlingar via mitt sätt att handla. Min interaktion med ”texten” är 

villkorad (om än inte determinerad, vilket är reflexivitetens förtjänst) av strukturen.  

 

Den intransitiva dimensionen utgör i forskningsprocessen det som faktiskt är text, det vill säga 

det som i Ricoeurs ord skulle benämnas det som är bakom den verklighet vi har framför texten. 

Den transivita dimensionen är de teorier, diskurser och fakta m.m. som appliceras på den 

transcendentala objektivitet framför texten. Verkligheten framför texten är med andra ord ”sociala 

produkter” och ”samtidigt resultatet av en relation mellan en teoretiskt informerad praktik och en 

oberoende verklighet”, vilket innebär att kunskapen som produkt ”inte är determinerad av vare 

sig teorin eller kunskapsobjektet” (Seldén, 2005:76) och vi närmar oss en förklaring till grund för 

kommande förförståelse i den kunskapsackumulerande process som hela tiden pågår. 

Analys 

Analytisk disposition  

Jag kommer nu att presentera vad som framkommit i den abuktiva och empiriska analysen i 

förhållande till den sociala ontologin som beskrivs av Archer. Det som presenteras i abduktionen 

och analysen av agentskapet är objektens transitiva dimension relaterat till den analytiska 

dualismen, morfogenetiska modellen och transformationsmodellen för strukturell elaboration (se 

Archer, 2003; 2005 & Bhaskar, 2008). Abduktionen bygger som nämnts ovan på tidigare 

forskning och teorier som behandlar kvinnors agent- och aktörsskap utifrån klass och kön. Jag 

stratifierar materialet i enlighet med Archer och det innebär att jag först analyserar informanterna 

i tidigare forsknings syn på agentskapet samt vilka positioner de anser att agentskapet har, och 

abduktionen är således ingen deskriptiv sammanfattning av tidigare forskning utan en del i 

analysen. Abduktionen utgår ifrån syftet och beskrivningen av vilka diskursiva strategier som 

används för att hantera konflikten mellan intentionalitet och villkorande. Nybeskrivningen i 

abduktionen kommer att utgå ifrån ett samspel mellan agentskapets personliga villkorande och 

aktörsskapets sociala villkorande, det centrala är just agent-/aktörsskap och sökandet efter en 

stabiliserande självpresentation och identitet i balans, genom samspelets villkorande. Denna del 

utgör en analytisk utgångspunkt i den fortsatta analysen och därför presenterar jag den 

inledningsvis för att ge en förståelse av de abduktiva tolkningsramar som följer senare i den 

intensiva studien. Men för att underlätta förståelsen och se relationen mellan abduktion och 

intensiv studie, presenteras också delar av abduktionen under den empiriska analysen.  

 

Därefter följer en tematisk deskription av de intervjuer som jag har gjort. Härvid håller jag mig på 

en empirisk nivå och presenterar det som jag tagit fram i den empiriska analysen. Under 

Agenternas kollektiva skapande redogör jag för agentskapet utifrån mina intervjuer med en tolkning 
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som utgår ifrån abduktionen. Det vill säga de levnadsförutsättningar som informanterna redogör 

för utifrån deras position i strukturer (Danermark m.fl., 2003). Den avslutande delen, Aktörers 

villkorande förhållningssätt, behandlar aktörsskapets roll i mina informanters utsagor för att studera 

hur de som aktörer förhåller sig till de agentskap som presenteras genom abduktionen och den 

inledande empiriska analysen. I denna avslutande del utgår jag ifrån Margareth Archers (2002) 

teorier om den personliga och sociala identiteten samt hur aktörer förhåller sig till struktur och 

agentskap genom den inre konversationen. Här presenteras också hur dialektiken mellan den 

personliga och sociala identiteten sker och vilka prioriteringar som görs. I den avslutande delen, 

Strukturers villkorande och identitetens elaboration, presenterar jag det retroduktiva arbetet för att nå en 

slutledning kring vad som kan orsaka det som kommit fram i analysen. Här använder jag mig av 

en filosofisk diskussion kring hur motstånd hos förtryckta grupper uteblir och vad för 

mekanismer som orsakar ett uteblivet motstånd. Denna del blir en rekontextualisering för att 

finna (temporära) mekanismer i den verkliga domänen och därigenom, hypotetitiskt, beskriva de 

transcendentala krafter som skulle kunna orsaka det analytiska resultatet. Jag kommer 

avslutningsvis, i slutdiskussionen, att relatera agent- och aktörsskapet till den kritiska realismen 

och det genuskontrakt som Hirdman presenterar..  

Abduktiv tolkningsram 

Anpassning och förhandling 

Majoriteten av den tidigare forskningen som jag har undersökt presenterar kvinnornas 

positionering i arbets- och vardagsliv utifrån en anpassningsprocess. Denna anpassningsprocess 

är först och främst en förhandlingsbar process där kvinnor förhandlar med sig själva och 

prioriterar angelägenheter i livet, såsom arbete, hushåll och relationer. Genomgående är att 

kvinnorna prioriterar relationer i första hand och därmed har en relationsorienterad syn. Vad som 

är intressant i detta är att det är ständigt andras angelägenheter som kvinnorna väljer mellan. Vad 

tycker mina arbetskamrater att jag ska göra? Vad tycker min familj och mina vänner? Vilka 

förväntningar har jag på mig från min omgivning? Dessa frågor kan ses som utgångspunkt för 

konstituerandet av de val som kvinnorna gör i vardagen och i arbetslivet. Thomsson (1998) 

beskriver hur hennes informanter ständigt hänvisade till ”allas bästa” och ytterst sällan såg till sina 

egna önskemål. Informanterna redogjorde däremot aldrig för detta som ett problem eller som en 

uppoffring utan det var något som de gjorde av ”fri vilja”. Nilsson Motevasel (2002) fann 

liknande resultat i sin studie där kvinnorna framför allt kände ett ansvar för andras välbefinnande, 

till skillnad från männen. 

 

Att ständigt underordna sig andra är psykologiskt påfrestande och aldrig ge sig själv möjligheten 

att sätta sig själv i första hand skapar en situation som därmed lever på de intensiva psykologiska 

belöningar som det relativa jaget får vid varje enskild situation. Dels genom en eventuell 

tacksamhet men också genom bekräftandet av deras görande av kvinnlighet, i enlighet med de 

förväntningar de har på sig som kvinnor. Därmed kan det också motiveras av kvinnorna som 
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självständiga val, de menar att de väljer att ständigt underordna sig, prioritera andra i livet och 

väljer att ta yrken som är möjliga att kombinera med hushållsarbete eftersom att de ger en 

självpresentation av att vara en ”bra” kvinna. Kvinnorna i Thomssons (1998) studie berättade 

också sällan något som var dåligt i deras liv och om så var fallet så var det ”just nu” och ”på 

grund av det”. Denna typ av distansering som jag tolkar som problem med att anpassa sig till 

rollen som kvinna räddar den självpresentation av kvinnlighet som förväntas av det 

genuskontrakt kvinnorna lever i. Att erkänna sig som ”misslyckad” i att sätta andra i första hand 

och anpassa sig till rådande ordning blir ett potentiellt identitetshot mot erkännande av sig själv 

som kvinna.  

 

I Fransson (1997) studie finns flera kopplingar mellan kvinnors prioriteringsval i förhållande till 

sin omgivning. Majoriteten av informanterna var nöjda med sin situation i hemmet, trots att de 

arbetade betydligt mer i hemmet än sina män, och förklarade männens frånvaro med att han hade 

ett ansvarsfullt yrke. Den egna yrkeskarriären fick då, förklarade en informant, prioriteras bort till 

förmån för familjen och stanna vid en dröm. Arbetsfördelningen i hemmet sågs som 

oproblematisk och naturlig, vilket visas tydligt i samband med uttalande om att mannen ”hjälper 

till” hemma. Vad som också är intressant i Franssons studie är att kvinnorna ofta tenderade att 

blanda samman arbetet i hemmet med egentid, eftersom de ansåg att de hade en stor frihet i 

skötseln av hemmet. Det obetalda arbetet i hemmet naturaliseras in i kvinnligheten och på grund 

av att det är där kvinnorna känner att de har makt över situationen blir det också deras fri-tid.  

 

Enligt Archer (2003) kan detta förstås som att kvinnornas agentskap är starkt villkorat av den 

strukturella position som de har i genuskontraktet och dessutom naturaliserat så tillvida att det 

inte skapar någon direkt elaboration då villkorandet konstitueras av en anpassning och en 

hänvisning till den kvinnliga naturen. Aktörsskapet förstås som att den naturliga och den 

praktiska ordningen villkoras av agentskapet och den sociala ordningens emotioner i den inre 

konversationen. Den sociala identiteten för kvinnorna blir därmed starkare i och överordnad 

under dialektiken med den personliga identiteten. Deras egen makt att påverka och förbättra sin 

position underordnas de förväntningar de har på sig, både från sig själva och från sin omgivning, 

utifrån deras agentskap som kvinnor där detta skapas av det ansvar och de positioner som ”är 

över” när maskuliniteten och männen har definierats av männen själva.  

Kontinuitet/ordning och balans 

Magnussons (1998) studie visar att kvinnornas agentskap var starkt begränsat och ramarna 

tydliga, samtidigt som avgränsningarna var otydliga och förhandlingsbara. Det innebär att 

kvinnornas eget förhållande till sin roll var villkorande men att andra aktörer ständigt hade 

möjlighet att påverka, ifrågasätta och förhandla med det kvinnliga agentskapet. Strukturen 

villkorar här agenten, men agentens förmåga att elaborera strukturen begränsas i interaktionen 

med andra agenter, vars kraft att påverka är starkare än den som kvinnorna ges möjlighet till. 

Aktörsskapets konversation mellan den personliga och den sociala identiteten tar även här större 
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hänsyn till de sociala emotionerna, men det som är tydligt i Magnussons studie är att kvinnorna 

strävar efter att balansera denna konversation så att den blir hanterbar.  

 

De kvinnor som arbetade som assistenter, med lägre kvalifikationskrav än den som arbetade som 

handläggare, hade en tydligare familje- och relationsorientering. Det innebar att deras balansering 

mellan arbete och familj var relativt friktionsfritt då valet att prioritera familjen och relationerna 

var självklart. Eftersom att familje- och omsorgskraven tränger in i agentskapets avgränsning 

förutsätts det att kvinnorna balanserar de kraven med att prioritera bort sina egna intressen. 

Agentskapet villkorar aktörsskapet så att den personliga identitetens reflexivitet anpassas till 

agentskapets förväntningar och balansen uppnås när växelverkan mellan den personliga och 

sociala identiteten fungerar friktionsfritt. Som Magnusson skriver så upplevs makten sällan så 

länge kvinnorna lever upp till deras könsspecifika förväntningar och därför ter sig de val som 

kvinnorna gör som självklara för dem själva och balanseringen sker både hemma och på arbetet. 

På så vis kan också kvinnorna förklara sina val just på grund av att de är kvinnor, vilket innebär 

att de får ordning, kontinuitet och balans i sin tillvaro. Därmed har det villkorande miget (synen 

på sig själv som objekt) ingen konflikt med det interaktiva viet, vilket naturligtvis resulterar i att 

det elaborerande duets konversation mellan identiteterna blir hanterbara (Se Archer, 2002). 

Eftersom att den sociala identiteten ständigt får besked om huruvida den roll som aktören tar är 

accepterat utifrån det förväntade agentskapet leder det dialektiska förhållandet till slut till att den 

personliga identiteten underordnas den sociala, eftersom det också ger positiv återkoppling i form 

av emotioner på den praktiska ordningen. Kvinnorna klarar därmed av rollen som just kvinnor, 

vilket ger en psykologisk belöning samt en balanserande identitet.  

Androcentrism vs. gynocentrism   

Eftersom manlighet ofta förknippas med makt behöver de män som arbetar inom vården 

reduceras till en ”särskild typ av man” eller ”mer feminin man” då de inkräktar på den kvinnliga 

området och därmed frånsäger delar av den manliga dominansen. Tidigare forskning om 

kvinnodominerade arbetsplatser visar att både kvinnorna och de män som arbetar ofta tar 

avstånd från den ”maskulint idealiserade” mannen. Den ”idealman” kan förstås som vad som 

kallas den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 1995), det vill säga de föreställningar om hur 

den en ”riktig” man ska vara eller snarare ständigt jämföras med. Eftersom att både kvinnorna 

och männen tar avstånd från dessa föreställningar så hotas inte den hegemoniska maskuliniteten 

av männens inträde i kvinnodominerade yrken. Genom att bli betraktade och betrakta sig själva 

som mer ”kvinnliga” problematiseras inte den gängse uppfattningen om män hos kvinnorna. 

Männen positioneras mellan den kvinnliga positionen och den hegemoniska maskuliniteten och i 

de fall männen närmar sig någon av positionerna möts de med justerande gränsvakter. När 

männen närmar sig kvinnornas område för mycket finns alltid risken för förlöjligande och 

ifrågasättande. 
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Kvinnorna i Margareta Havungs (2000) studie skrattade åt männen när de vill hjälpa till med 

utsmyckning av förskolan och i Marie Nordbergs (2005a) studie belönades de manliga 

förskolelärarna med uppskattning då de ansågs bidra med manliga aktiviteter (se även Nordberg 

red., 2005b). I Andersson (2007) menade de kvinnliga vårdbiträdena att det var bra att det kom in 

män i vården eftersom de kunde göra det tunga jobbet samt bidra till att lönen kunde höjas, men 

samtidigt sågs de män som sökte sig till hemtjänsten som ”mer gulliga och empatiska”, då till 

skillnad från föreställningen om män i allmänhet, vilket då innebar att de ”blir omtyckta till slut”. 

Anderssons studie visar också att kraven på männen kanske inte är lika stora som på kvinnorna 

och att isärhållandet mellan könen består i verksamheten. Trots detta ses männen i hemtjänsten 

som annorlunda den ”vanliga” mannen och på så vis hotas inte genuskontraktets övergripande 

struktur genom männens inträde i yrket. Liknande resultat finns också i Havung (2000), 

Nordberg (2005a) och Magnusson (1998). Skillnaden kan därmed tolkas som essentialistik då 

förändringarna i könspolariteten inte aktualiseras. Männen kan också hamna i kläm mellan den av 

den hegemoniska maskuliniteten definierade underordnade, ”fjolliga” mannen och mellan den av 

kvinnorna definierade icke-vårdande, och icke-känslosamma mannen. Genom genuskontraktets 

heteronormativitet finns också ständigt gränsvakter kring femininisering och därmed 

homosexualitet. I Nordbergs (2005a) studie kan männens uttalande förstås som att de upplevde 

att de var under ständig kontroll för att överskrida den heteronormativa ordningen och bli sedda 

som homosexuella. Underordningen av den sociala kontexten i kvinnodominerade yrken 

vidmakthålls därmed genom att de män som träder in åtskiljs från den idealiserade synen på 

maskulinitet och därmed också underordnas.  

 

Omvårdnad- och omsorgsarbete omgivs av en stark diskurs där kvinnorna ses som de självklara 

och biologiskt disponerade utförarna av omhändertagande sysslor, både i hem och i arbetsliv 

(Jorfeldt i Strömberg & Eriksson red., 2007). Associationen mellan omsorg och kvinnligheten är 

också något som präglar många kvinnor i deras identitetsskapande och görande av sig själva som 

kvinnor. Magnussons (1998) studie visar att kvinnorna, framförallt i låga hierarkiska positioner, 

tenderar att sköta stora delar av gemenskaps-, trivsel- och omsorgsarbetet i sin omgivning. 

Genom att göra det bekräftar de också, både för sig själva och för andra, sin kvinnlighet. Likaså 

förväntas de kvinnor som inte överensstämmer med denna matris inneha mindre kvinnlighet. 

Som en kvinna i Magnussons studie uttrycker det: ”Dom kvinnliga cheferna är inte – rent generellt så är 

dom ju inte kvinnor! Dom spelar ju inte med kvinnliga medel..” (1998:158).  

Jämställdhet 

Föreställningen om jämställdhet präglas inte sällan av ett avståndstagande. Jämställdhet är 

någonting som råder ibland och ibland inte men det ”påverkar inte mig” för ”vi har det 

jämställt”. Ojämställdhet är någonting som finns ”där ute”, främst i statistiken, men som inte 

innebär några problem i realiteten. Utifrån Archer kan vi se hur den övergripande ideologin i 

samhället om jämställdhet som något eftersträvansvärt (kulturell struktur) förmedlas via de 

agenter som villkoras av strukturen. Förmedlingen sker genom att villkora den situation i vilken 
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agenterna/kvinnorna befinner sig i. Förmedlingen villkorar handlingsutrymmet och ger 

vägledning åt kvinnorna men effekterna är inte direkta utan modifieras av andra sociala 

strukturer. Den kraft som strukturernas inverkan har på kvinnorna blir beroende av deras 

intentionalitet, det vill säga deras uppsatta handlingsstrategier att realisera sina egna mål och 

projekt. Danermark (2003) menar att strukturernas inflytande på individen är relaterat till hur väl 

individens projekt och de generativa krafter som strukturen har passar ihop.   

 

Eftersom att den vanliga definitionen av jämställdhet hos kvinnor i tidigare studier (se t.ex. 

Magnusson, 2008, Robertsson, 2003) är alla människors lika värde, innebär ett accepterande av 

den egna positionen som ojämställd också ett olikgörande av värde, vilket förmodligen, i 

Archersk mening, leder till känslor av skam och prestationsmisslyckande för den personliga 

identiteten. Genom att då acceptera den egna situationen som jämställd, passar det egna 

projektets intentioner inte ihop med den kulturella strukturen, och därför upplevs inte den egna 

synen på agentskapet som ojämställt. Ojämställdheten distanseras till något ”där ute” som inte 

har påverkat det personliga projektet och dess värde. På så vis, ser jag det som, vidmakthålls 

genuskontraktet genom att jämställdhetsprojektet inte har med den egna situationen att göra och 

behöver således inte ifrågasättas. Händelser och situationer som påverkar jämställdheten, t.ex. 

skillnader i lönenivå, inverkar därmed inte på den generella jämställdhetsideologin utan ses istället 

som undantag (Magnusson, 1998). Jämställdheten lever vidare oavsett vad, och eventuella brister 

påverkar inte uppfattningen eftersom det utgör ett hot mot den kontinuitet i det personliga 

projektet och ifrågasätter de intentioner som aktören har.  

 

Den bekönade världen ligger till grund för hur ambitioner anpassas till möjlighet, förväntningar 

till chanser och en ”inlärd hjälplöshet” kan därmed omöjliggöra en reaktion mot de abstrakta 

strukturerna (Bourdieu, 1998). Lindgrens (1992) avhandling visar också hur undersköterskorna 

och vårdbiträdena i hennes studie gör skillnaden naturlig och att de upplever sig nöjda med denna 

skillnad. Vad som är intressant här är att förnöjsamheten är bräcklig och bygger på att kvinnorna 

är överens om dess vara; ”underordningen på arbetsplatsen får träda tillbaka för den 

uppvärdering av självkänslan som kamraterna ger” (Lindgren 1992:41). Eftersom att isärhållandet 

ses som självklart, agerar männen och kvinnorna på olika arenor, och därmed upplever inte 

kvinnorna i Lindgrens studie sig om underordnade eftersom att de undviker jämförelser med den 

manliga arenan. Relationen mellan könen problematiseras därmed inte utan ses istället som 

komplementär, vilket resulterar i att eventuella orättvisor inte artikuleras.  

Intensiv studie  

Denna del av analysen bygger på de sju intervjuer som gjordes under våren 2008. Samtliga 

informanter arbetar inom den kommunala äldreomsorgen i två större kommuner i södra Sverige. 

Tre av informanterna arbetade inom hemtjänsten och fyra på särskilt boende. De sju jag 

intervjuade var alla fast anställda, vilket också var ett urvalskriterium. Jag gör ingen närmare 

informantpresentation utan nämner dem kort och gott efter deras fingerade namn.  
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Tematisk deskription  

Analysen av mitt empiriska material kommer nu först presenteras tematiskt och deskriptivt. 

Därefter kommer jag presentera analysen av agentskapet och senare aktörsskapet för att 

avslutningsvis beskriva relationen mellan dem. I intervjuerna var det fyra teman som 

diskussionerna ofta berörde och relaterades till. Ofta gick de som synes också in i varandra, 

förstärkte eller sa emot varandra. De tre som jag väljer att presentera är; äldreomsorgens 

kvinnodominans, ”manligt och kvinnligt” samt jämställdhet. 

Kvinnodominans i äldreomsorg 

Flera av informanterna hänvisade till biologiska faktorer där vård- och omsorgsyrket var mer 

naturligt för kvinnor än för män. Det förklarades till exempel av en:  

…inbyggd mamma-känsla [som gjorde att det blev] mera naturligt för en kvinna att ta hand om 
än för en man [eftersom] kvinnan ska vårda, ansvar för familj och barn hon tar på sig ansvar 
för den biten oavsett om hon måste eller inte (Jasmina).  

Men hon var samtidigt noga att påpeka att det inte hade något med könsmaktsstrukturer att göra 

eftersom att ”Det är inte för att mannen upplever att hon ska det utan det är för att en påtaget 

roll.”. Med andra ord hänvisade man ofta, genom hela intervjuerna, skillnader mellan könen, 

framför allt skillnader i makt, som att de var naturliga roller och inga sociala fenomen. Anna 

ansåg till exempel att det var naturligt för kvinnan att göra de här uppgifterna (vård –och omsorg) 

och det ”ligger mycket för tjejer att vårda kanske” eftersom att ”arbetsuppgifterna i sig är ju inte 

direkt manliga”. Att ta hand om sitt barn och även att ta hand om andra människor omkring låg i 

kvinnors gener, män däremot har inte så lätt att komma nära inpå människor som de inte känner 

så väl. Men det finns ju, som sagts tidigare, män som klarar av det men då måste man vara ”lagd 

åt ett särskilt håll” (Anna). Eftersom att kvinnor vet att dom är mer lämpade att jobba inom 

vård– och omsorg så söker dom sig också dit och tvärtom för männen. Kvinnorna anser sig 

därför också ha bättre kompetens än männen, de har ju både biologiska och erfarenhetsmässiga 

kunskaper om att vårda. Någon informant menade att det kunde ses som ett kvinnligt kall att 

arbeta inom vården idag. Likaså det manliga intresset för teknik och datorer ansågs vara naturligt. 

Framför allt jobbet inom hemtjänsten ansågs naturligt lättare för kvinna eftersom att ”det sitter ju 

i, man kan ju nästan allt innan man kommer (Zenita)” eftersom att det är mer naturligt att sköta 

hushållet för en kvinna. För kvinnor är det också lättar att känna empati och det gör att de kan 

sätta sig in i en annans situation, kvinnor förstår pensionärerna bättre.  

”Manligt och kvinnligt” i vård och omsorg 

Vad har du mer för associationer till kvinnlighet? (Jacob) 

Mjukhet, förståelse på ett annorlunda sätt, man har en annan slags bry-sig-om-känsla.(Jasmina) 

Medan: 

En man kan upplevas hård eller mer beräknande för han tänker annorlunda än vad en kvinna 
kanske gör […] Det är inte så mycket känslor inblandat i det hela. (Jasmina) 
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När det handlar om feminintet och maskulinitet samt manlighet och kvinnlighet fanns en stor 

försiktighet bland informanterna. På de direkta frågorna var svaren oftast svävande och man 

kunde inte finna några direkta egenskaper eller sätt att vara på som var kvinnligt eller manligt. 

Däremot uppkom de många situationer under själva intervjun där man klassificerade saker och 

ting som manligt och kvinnligt. En kvinna hade ofta lätt för att prata och sätta sig in i andra 

situationer. Kvinnor var också bättre på att lyssna, vara öppna och vara mer känslomässiga. Det 

var lättare för kvinnor att vara personliga, vilket också gjorde man gärna ville vara personlig med 

andra kvinnor. Arbetsfördelningen i hemmet förklarades ofta som att det var kvinnan som skulle 

ta det större ansvaret för att det sitter i kvinna, att det var naturen som gav kvinnan mer koll på 

det som händer hemma. Även om några informanter uttryckte det som en pratisk fördelning och 

menade att det inte hade med kön att göra. Kvinnor var bättre på att se saker och ting som 

behövde göras hemma och hade ett annat tänk än mannen, vilket också hänvisades till naturen av 

någon informant. En annan menade att det berodde på konflikträdslan i kombination med en 

naturlig förklaring och att man som kvinna gjorde jobbet hemma för att slippa tjata. I stort sett 

samtliga av informanterna uttryckte att en kvinnodominerad arbetsgrupp blev betydligt livligare 

när det handlar om ”kackel”, ”tjafsande” och för mycket ”skitsnack”. Samtidigt som det också 

var lättare att vara personlig: 

Just det här att det blir så personligt, jag tror tjejer har lättare för att vara personliga och då vill 
man vara det med tjejer (Sara).  

Även mer generella diskussioner om ens hem anses vara lättare att prata om med kvinnor: 

Kvinnor förstår bättre vad jag talar om. Det kanske inte är så men så känner jag kanske 
(Zenita).  

Vad är det för specifikt man pratar om som en kvinna förstår bättre? (Jacob) 

Vi utbyter erfarenheter vad gäller barn och lite relationer och det man gör hemma, gardiner 
och mat och lite av varje. Jag tror inte jag kan prata gardiner med en kille liksom. Vi ska sy 
gardiner vad tycker du om den och den modellen och så (Zenita). 

Liknande uttalande som ovan var vanliga och det ansågs bero på att kvinnor har lättare att förstå 

varandra när det handlar om känslor. Detta beror helt enkelt på att ” Kvinna – kvinna, man – 

man, man pratar samma språk” (Jasmina). Flera informanter förväntar sig också lite mer ömhet 

av en kvinna. Är det något som ”händer hemma” hos en brukare så frågar man därför först en 

kvinna medan man då går till mannen om något händer med bilen, vilket man också menade 

innebar att man stämplade varandra. En informant menade också att en kvinna till sin natur var 

mer skör medan mannen skulle vara den starka och flera menade också att kvinnor var bättre på 

att ta hand om och bry sig mer. Kvinnor var också mer omsorgsinriktade och tar inte för sig 

eftersom det är naturligt att hålla sig i bakgrunden:  

Så det är lågmälda och omhändertagande och ta emot och vara lite tystare det ligger naturligt i 
kvinnligheten? (Jacob) 

Ja jag tror det. Man är mera nöjd med lite (Zenita) 
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De flesta jag intervjuade menade att det är stor skillnad på en kvinnodominerad arbetsplats mot 

mer jämt fördelade, eller mansdominerade. Framför allt blir det mycket tissel och tassel och snack 

bakom ryggen. Detta förklarade man med att kvinnor ofta är konflikträdda och mer sällan 

konfronterar varandra än vad män gör. De män som arbetade inom vård- och omsorgsyrket sågs 

av flera informanter som mer feminina än ”andra män”. När män kommer in i gruppen så blir 

hela arbetsgruppen mer rakt på sak. Det blir ett mer logiskt tänkande som någon uttryckte det. 

Diskussionerna blir inte lika emotionella. De flesta av informanterna menade att det var roligare 

när det var män i gruppen eftersom det då blev en mer avslappnad stämning samt att man kom in 

på fler olika ämnen än vad man gör i en grupp med enbart kvinnor. Bilden av män var varierande 

både mellan informanterna och under varje enskild intervju. Inte sällan presenterades mannen 

som den som skulle ”skaffa mat för dagen och pengar till familjen” och vara mera praktisk. 

Männen ansågs inte stanna i ”den här delen av vården” men de hade ”inte lättare att avancera”, 

men det var ”dock mer naturligt” att männen gjorde det (Jasmina). Män kan väga det 

känslomässiga engagemanget mot logiska beslut medan kvinnor överväldigas av det 

känslomässiga och är mindre logiska i sina beslut. De män som arbetade i och framför allt 

stannade kvar i vården hade då mer ”mindre man” i sig: 

Det märks väldigt tydligt på killar som kommer in och jobbar, det är mjukisar, det är det, dom 
är inte jättemanliga och såhär som man ser på mer mansdominerade arbetsplatser dom är inte 
på det sättet (Anna).  

 

Även synen på kroppar diskuterades och framför allt hänvisades manlighet oftast till fysisk styrka 

och männen som bärhjälp eller som assistans vid tunga lyft. Även synen på kroppen skiljer sig 

mellan män och kvinnor. Synen på kroppen och relationen mellan män och kvinnor utgick alltid 

ifrån en heteronormativ syn på relationen Jasmina gav exempel på hur män påverkas av 

sexualiserad marknadsföring av produkter:  

[Att när ]…män fastnar för en vacker kvinna [så] slutar [de] lyssna på budskapet och köper 
resultatet eller resonemanget (Jasmina) 

Medan: 

En kvinna kan se förbi det där och tycka att det där är ju fjantigt och oftast tycker dom att det 
här är fjant och blir irriterade och tänker tror du jag är dum eller, skicka ut en vacker man och 
tror det kan övertala mig och att jag ska ha det här, när jag ser att det inte är bra. Det är en 
annan slags tänk där. Att man kan se förbi ytan där, på ett annorlunda sätt (Jasmina). 

Den manliga kroppen var ofta en referens när det gäller manlighet. Fysisk styrka och muskler var 

vanliga sätt att beskriva män på. Män var också mer bestämda och ”någon som kan sätta gränser” 

eftersom att ”det är inte så mycket känslor inblandat i det hela, eller jo känslor men inte på 

samma sätt” (Jasmina). Sammantaget tolkar jag detta som att ett av perspektivet på män och 

manlighet är att män är sin kropp och ser kroppar. Skillnaden mellan manligt och kvinnligt visade sig 

också i frågan om skillnaden mellan en man i kvinnogrupp och en kvinna i en mansgrupp. När en 

kvinna kom in i en mansgrupp ”så kommer en som är helt annorlunda och beter sig på ett 

annorlunda sätt och ser helt annorlunda ut” (Jasmina). Rädslan för kvinnor bland män i 
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mansdominerade yrken berodde främst på att ” att man är rädd för att kvinnor ska bli för 

känslosamma överhuvudtaget” eftersom att ”män..: tillsammans är starka” (Jasmina). Män pratar 

samma språk och kvinnor pratar samma språk, de missförstår ofta varandra och har lättare att 

kommunicera med det egna könet. Män är också duktigare på att jaga de dom vill ha och dom 

män som kommer in skiljer sig markant från andra män. Däremot finns det mycket för männen 

att göra på arbetsplatsen som t.ex. skruva hyllor, ta det extra tunga jobbet, bära kartonger och 

vara lite vaktmästare.  

Jämställdhet 

Jämställdhet är, ingen ska diskrimineras oavsett kön eller religion eller sexualitet eller 
någonting. Alla människor ska ha rätt till ett arbete (Petra) 

Jämställdhet för mig. Att en kvinna ska kunna klara sig på sin lön. Att det här med misshandel, 
det står ju jämt att män misshandlar kvinnor, varför inte kvinnor som misshandlar män 
(Zenita).  

Vid diskussioner om jämställdhet var det vanligt att informanterna såg jämställdhet och jämlikhet 

som samma sak. Även andra differentieringskategorier inrymdes i begreppet jämställdhet. De 

flesta jag intervjuade kopplade jämställdhet direkt till arbete och lön. Jämställdhet var något som 

hörde till arbetsmarknaden och relationerna där mellan människor. Lika rätt till arbete och lika 

lön för lika arbete. Huruvida man ansåg att det var jämställt idag skiljde sig lite mellan 

informanterna. Några tyckte att det var jämställt medan andra ansåg att de hade gett upp tanken 

på jämställdhet. De som ansåg att det var jämställt idag hänvisade ofta till en historisk syn och 

menade att en alltför stark uppdelning mellan könen i t.ex. hushållsarbetet var förbi: 

Ja men jag ser ju stor skillnad när man tittar på mina föräldrar, hur dom tänker och när jag var 
liten mot hur jag vill leva själv idag. Det är stor skillnad, till det bättre tycker jag men sen finns 
det ju fortfarande kvar man jag tror ändå dom flesta väljer att leva som du säger att man hjälps 
åt och att det inte gör så stor skillnad att om kvinnan gör 70 % och mannen 30 %, det ligger 
inte riktigt i tiden det där känns det inte som, det börjar kännas gammalt, gammalmodigt 
(Anna).  

Ingen av de intervjuade kunde säga att det var direkt ojämställt på arbetsplatsen utan de flesta var 

överens om att den egna arbetsplatsen var jämställd. Det var heller inte så att man arbetade direkt 

med jämställdhet på arbetsplatsen: 

Alltså det kommer ju ut sådana där bulletiner ibland att man ska göra det, det gör det ju. Och 
sen kollar vi om vi har jämställdhet och det har vi och sen gör vi inte mer med det. Vi tittar ju, 
hur är det med lönerna och sen är det inte mer med det (Sara) 

Så jämställdhet definieras utifrån lönenivå? (Jacob) 

Ja, och sen har vi alla måste ju gå till alla och alla måste göra allt, vi har ju inga undantag där 
och alla måste ju gå dit, för det har vi ju även bland tjejer visst hänsynstagande utifrån 
brukarperspektiv ändå och det kan jag inte säga är mera för killar än för tjejer så nej det kan jag 
inte säga att vi aktivt jobbar med jämställdhet här (Sara) 
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Detta var dock inte alla överens om och Anna som ansåg att hennes yrke var underbetalt men 

samtidigt tyckte det var relativt jämställt idag utifrån en historisk syn hänvisade istället till 

värderingen av arbetsuppgifter och särskiljde på värdering och lön och yrke: 

Vad tänker du kring jämställdhet? (Jacob) 

Att det har kommit ganska långt överhuvudtaget, inte om man tittar på yrken men om man 
tittar på annat. (Anna) 

Vad är jämställdhet för dig? (Jacob)  

Att man värderas lika, det spelar ingen roll vilka uppgifter du gör att man värderas din insats är 
lika bra som hennes insats och min insats är lika bra som hans insats. Det är det som är grejen. 
Sen lön och sånt det spelar ingen roll det är inte det som visar. (Anna) 

Även om synen på jämställdhet totalt sett i samhället skiljde sig mellan informanterna var man 

alltså överens om att vård- och omsorgsyrket som arbetsplats var jämställd. Man refererade till 

lönenivåerna bland sina kollegor och anställda och konstaterade att det var jämställt. Man ansåg 

inte heller att det förekom någon specifik arbetsfördelning beroende på vilket kön man hade 

under diskussionen om jämställdhet. Detta trots att man tillskrev könen olika kompetens 

generellt sett så påverkade det inte själva arbetsplatsen. En av informanterna blev i diskussionen 

då osäker på huruvida jämställdhet var eftersträvansvärt när kopplingen drogs till särartssynen: 

Jämställdhet det kommer aldrig att bli, och jag tror inte jag vill att det blir så att man är till 100 
% lika, en man kan aldrig föda barn (Zenita).  

Det här visar på den svårighet många hade att koppla samman synen på män och kvinnor som 

naturligt olika med den egna synen på jämställdhet. Lite uppdelningen vore bra eftersom det är 

onödigt att inte låta kvinnorna göra det kvinnor är bra på, som att vårda och sköta hushållet. 

Männen är bättre på att jaga det dom vill ha och har en drivkraft att handla dyra bilar så då kan de 

få göra det, medan kvinnorna, som värderar det emotionella i livet högre, kan få sina behov 

tillfredsställda på annat sätt. Jämställdheten framstår i skenet av en ideologi som gäller a priori och 

kan motiveras genom att olikheter inryms inom ideologin och förklaras genom 

orsaksförhållanden som inte påverkar upplevelsen av jämställdhet.  

Agenternas kollektiva skapande  

Men varför värderas snickarjobbet högre än äldreomsorgen tror du? (Jacob) 

Jag tror att en man skulle skryta bättre om att han är snickare än att skryta med att han är 
undersköterska och det jag gör är att städa och torka och byta blöjor och så. (Zenita) 

Det här är ett ganska tydligt exempel på hur man beskriver status, det vill säga på en fråga om hur 

yrken värderas så blir svaret att det är på grund av ett en man skulle skryta mer. Det är mannen 

som bestämmer statusen på olika yrken, vilket inte reflekteras över i andra sammanhang och/eller 

vid frågor om relationen mellan låg status och kvinnodominering. Detta var också tydligt vid 

frågor om manligt / kvinnligt då sällan några egenskaper nämndes men där andra frågor ofta 

relaterades till manliga och kvinnliga naturliga egenskaper, där det manliga oftast värderas högre 
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och ges högre lön eftersom att det är just manligt och män vill ha och därmed får högre status. 

Det som informanterna refererar som kvinnlighet förklaras ofta genom passivitet, konflikträdsla 

och omhändertagande. Män, eller åtminstone de män som inte jobbar inom vård- och 

omsorgssektorn, anses ta för sig mer och vara på jakt efter pengar och status. Kvinnorna ses 

värdera andra saker i livet såsom relationer, tid med familjen och hemmet.  

Det ligger ju mycket för tjejer att vårda kanske, det här med omsorg om andra. Det är många 
killar som… jobbar i vården har lite mera feminina inslag… det är ju mer manligt att stå ute på 
ett bygge kanske än att sitta och kanske mata någon, man kanske tvättar någon eller det är 
mera pilljobb man kanske lägger om sår, lite pyssla och sådär, men [det är] kanske mer för 
kvinnor att syssla med sånt, det här med hålla rent, städa (Anna) 

Utifrån den abduktiva tolkningsram som skapades ovan kan det här förstås genom den analytiska 

dualismen som att den sociala strukturens inflytande på Anna kan innebära att hon anpassar sig 

och sitt livsprojekt till strukturens generativa kraft. I Magnussons (1998) studie menade flera av 

de intervjuade att kvinnor är bättre på att vårda och är mer känslosamma. Nordberg (2005a) 

menar att diskurserna kring maskulinitet i kvinnodominerade yrken innebär att männen måste ta 

ställning emot femininiteten och accentuera de egenskaper som tradionellt förknippats med en 

”riktig man”. Likaväl gäller detta för kvinnorna (se t.ex. Thomsson, 1998) som istället måste 

tydligt närma sig den förväntade femininiteten. Följs inte detta mönster ses kvinnorna som 

”okvinnliga” liksom männen som närmar sig de kvinnligt kodade egenskaperna ses som 

”omanliga” och de egenskaper som kodas till de olika könsmärkningarna förblir 

oproblematiserade. Detta leder till att männen ”’är’ och får ’vara’ som de är” just därför att de är 

män (Andersson, 2007), och ”är” de inte så, så ”blir” de annorlunda män. Strukturen formar en 

situation som hon finner sig att leva i och i det villkorande agentskapet förmedlas strukturen och 

realiseras i Annas sociala handlingsmöjligheter (Danermark 2003, Archer, 2005). Genom att 

koppla samman vård och omsorg med femininitet legitmeras den sociala strukturens villkor och 

befäster hennes situation samtidigt som hon också legitimerar sin egen position, vilket kan förstås 

som, i Annas perspektiv, att handlingsvägarna villkoras och skälen att följa dem kan upplevas 

som starkare än att inte göra det (Archer, 2002). Informanternas syn på ”manligt” och ”kvinnligt” 

förstås också på ett nytt sätt när vi ser till agentskapet. Genom att definiera och värdera 

handlingsutrymme och egenskaper som könskarakteristika skapas förstärks agentskapets 

legitimitet och position i t.ex. arbetsmarknadsstrukturen och motiverar acceptans och passivitet. 

En anpassningsprocess där motstånd uteblir på grund av faktorer som placeras bortom 

agentskapets handlingsutrymme. Även bristen på män i yrket kan förklaras genom samma 

process.  

Dom har upplevt att det varit en rolig grej, dom har tyckt om arbetet på så vis, men det har 
varit så dåligt betalt så dom har gått vidare till annat. Det är ju stort sett, dom har haft det som 
en mellanlandning. Dom flesta dom har gått vidare och gjort annat med sina liv (Jasmina).   

Skillnaden mellan män och kvinnor i yrket var att männen ansågs inte acceptera den låga lönen i 

samma omfattningen som kvinnorna gjorde. Flera gjorde koppling mellan lön och status och då 

kunde situationen förklaras genom accepterandet av en androcentrisk syn: 
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Det man gör kanske inte är mycket värt på andras ögon, det är ju mycket värt för oss, vi vet 
det, men det kanske inte är mycket värt för andra, att gå och städa och torka och diska. 
(Zenita) 

För vems ögon? (Jacob)  

Killar kanske (Zenita) 

I analysen kring agenternas upplevelse av den egna yrkespositionen framkom ofta, likt ovan citat, 

att det utanför verksamheten fanns en manlig norm som informanterna mer eller mindre 

accepterade. Jämställdhet fanns på arbetsplatsen men kanske inte i samhället. Stratifieringen av 

omgivningen som olika kontexter, där man gav den egna verksamheten en kvinnlig norm, med 

egna värden och strukturer, gjorde att de kunde ta avstånd från de omgivande strukturerna. Mäns 

högre löner förklarades genom att män vill ha mer betalt eftersom de har ett större behov av både 

status och dyra investeringar som t.ex. fritidshus och bilar (Anna). Kvinnorna däremot, värderar 

andra saker i livet, som socialt umgänge och familj. Därmed kunde också männen hållas med 

högre lön eftersom den struktur som många informanter målade upp utgick ifrån de olika 

agenternas olika kollektiva intressen. På så vis utgjorde det heller inget hot mot den egna 

positionen. När informanterna förklarade sin position som gynocentrisk och att kvinnor får ut 

mer av arbetet än män, skapar det tillsammans en norm inom verksamheten där också det egna 

handlingsutrymmet i den lokala kontexten ökar.  

[Män] tänker som förut, att en man är en man. och går inte och byter blöjor och städar hela 
dagarna och lagar mat. Man kanske vill mer. Hålla på med något annat. (Zenita) 

Och för kvinnor? (Jacob) 

För kvinnor är det mer naturligt för dom har det med sig från början... Jag tycker att män som 
inte lyckas med annat söker sig till vården. (Zenita) 

Männens plats var utanför yrket och det räknades heller inte med att männen skulle finnas där då 

man inte förstod saker och ting på samma sätt: 

…vi kanske inte tänker på att vi faktiskt har män i arbetsgruppen också. Vad ska vi ta, ja det 
måste ju vara en karl som har konstruerat det här. Alltså att man kränker fast man inte tänker 
på det. (Petra) 

Männen hade inte heller samma möjlighet att klara av arbetsuppgifterna och flera informanter 

förväntade sig att männen behövde mer hjälp och stöd för att hantera yrkesrollen, ex: 

Jag kan kanske tänka mig att man har olika förväntningar på människan som kommer in. Jag 
tror ju att man tar för givet att det tar längre tid för killen att komma in i jobbet. Man behöver 
förklara mer än om det kommer en tjej som är nyutbildad undersköterska så tar man nog för 
givet att hon fixar det här snabbare. Det kan jag tro att man tror för det tror jag att jag tror. Att 
jag tänker så. Ja nu kommer det en kille så nu får vi förklara lite extra här (Sara) 

Det visade sig också för Zenita, då hon ansåg att det blev extra tungt när det kom in killar i 

arbetsgruppen eftersom hon då behövde lägga ner tid på att tjata, förklara och arbeta extra: 

Har vi dubbel och jag går med en kille då gör jag lite mer automatiskt […] det är klart jag kan 
tjata, gör det, gör det, men man tröttnar ju på det också. Men det gör man ju men att då tar 
man befälet på något sätt, man är inte lika (Zenita) 
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I Zenitas uttalande finns fler intressanta aspekter. Varför står hon inte på sig? Varför är det 

självklart/automatiskt för henne att göra lite mer och skulle hon agerat lika om det varit en 

kvinnlig kollega? Thomsson (1998) menar, i sin studie, att kvinnligheten är starkt förknippad med 

omsorg om andra och en icke-själviskhet. Det leder till att omsorg om sig själv kan upplevas som 

något som hotar den egna kvinnligheten och hennes informanter levde med en ”rädsla att för att 

vara eller tyckas vara, själviska” (Thomsson, 1998:87). I detta kan två förklaringar ligga, dels att 

hon upplever det som att hon ska ta hand om omsorgssysslorna men också att hon inte vill 

framstå som självisk eller självömkande. Det samhälleliga genuskontraktet hotas inte av att 

männen kommer in i kvinnoyrken då den sociala kontexten är starkt kvinnligt kodad och de män 

som träder in blir ”mer kvinnliga”. Som Havung (2000) skriver så blir den kvinnliga normen 

allmängiltig och kvinnorna kan känna makt i ett fragment i de övriga mansdominerade samhället. 

Hennes studie visar att männen som kommer in i de kvinnligt kodade miljöerna anpassar sig till 

den genuspostion som kvinnorna gör möjlig, det vill säga, en underordnad position i relation till 

yrkesutövandet. Mannen blir en symbol och inflytandet begränsas då arbetssättet är kvinnligt 

definierat och männen hotar den maktfördelningen. Kvinnorna i Havungs studie ser 

kvinnligheten som grund för viss yrkeskompetens och det är också de som har tolkningsföreträde 

på den maskulinitet som görs möjlig. Utifrån Archer (2002, 2003) skapas här egenvärdet genom 

det något paradoxala förfarandet att nedvärdera sig själv som subjekt för att istället finna värde i 

hänge sig åt andra och en acceptans, för bevarandet av kontinuitet, av de konstitutiva 

maktrelationer det trots allt producerar.  

 

Flera av de intervjuade var dock överrens om att männen som arbetade i yrket var precis lika bra 

och skötte sitt arbete på samma sätt som kvinnorna, även om de fick ta de tyngre sysslorna också, 

men att man samtidigt inte förväntade sig att de skulle stanna speciellt länge. Genom värderingen 

av yrket som ett ändamål i sig konstrueras ett agentskap reflexivt utifrån det handlingsutrymmet 

som upplevs. Vård- och omsorgs om andra blir en angelägenhet värderad högre en den 

ekonomiska ersättningen. Utifrån en individualistisk, modern (och maskulin) normativ kontext 

skapas en förlust i relation till andra förmåner, som ekonomisk ersättning, vilket ofta innebär att 

man behöver förklara varför man inte ”prioriterat” högre lön, men agenternas egna ändamål och 

dess egenvärde får genom konstruktionen av självändamålet råd med den förlusten då en 

omsorgsinriktad angelägenhet skapar vad Archer kallar en prisma som bryter av ljuset från de 

objektiva restriktionerna (Archer, 2003). Det kan ses genom att man påpekar männens 

värderande av högre lön, samtidigt som man ständigt försvarar sitt yrkesval utifrån de egna 

angelägenheterna. Anna menade att kvinnor är mer kompetenta än män till att arbeta med 

människor och att det var också lättare för kvinnorna att söka sig vill vård- och omsorgsyrken 

eftersom de hade en större förståelse för hur de yrkena var. Hon menade att det berodde på att 

kvinnor är mer känslo- och relationsorienterade och har en större empati.  

Hänger det ihop med att det här yrket är kvinnodominerat, det här med relationer och känslor? 
(Jacob) 
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Ja jag tror det, just kvinnans tänk (Anna) 

Så det blir naturligare för kvinnor att komma in? (Jacob) 

Ja jag tror det för vi är ju mycket för att prata. Tjejer pratar ju mycket. Och vänder och vrider 
på allting och diskuterar fram och tillbaka och sådär. Så det kanske blir mer naturligt just därför 
att vi är så. (Anna) 

Så kvinnor är mer lämpade att jobba inom vård och omsorg och därför söker sig det? (Jacob) 

Ja jag tror det (Anna) 

Bekräftandet av kvinnligheten hänger, i Magnussons (1998) studie, ihop med att dessa egenskaper 

kopplas direkt till informanternas kön. På så vis innehas dessa egenskaper som en konsekvens av 

att de är just kvinnor och på så vis ontologiseras de normer som sammanför omsorgs- och 

trivselarbete samt omtanke om andra med kvinnlighet in i könets naturliga egenskaper. Franssons 

(1997) studie visar också på hur kvinnor beskriver hem- och hushållssysslor som kvinnliga och då 

även när det gäller de sysslor som fördelas i deras privata hem. Att tala om de ”kvinnliga 

sysslorna” påminner ständigt om hur hemmets arbete är organiserat utifrån kön och där de 

sysslor som lätt kopplas till omsorgs- och hushållsarbete sammankopplas med kvinnlighet och 

därmed och görandet av kvinnlighet. Genom att Anna hänvisar till kvinnors större lämplighet för 

att jobba inom vården motiverar hon samtidigt den könssegregering som finns för sig själv. För 

henne blir det självklart och naturligt att hon och andra kvinnor jobbar med vård- och omsorg. 

På så vis blir hennes bild av agentskapet exklusivt och ohotat från reaktioner och restriktioner 

utanför agentskapet.  

 

Det som agentskapet konstruerar är att angelägenheterna anpassas efter handlingsutrymmet och 

på så vis kan strukturens villkorande konstitueras hos agentskapet. Det primära agentskapet som 

flera informanter visar på kan förklaras som effekter av den större strukturella positionering som 

icke-artikulerad och agenterna reagerar på den strukturella kontexten genom att leva kvar i den. 

Det är viktigt att poängtera att passiviteten inte är någon inneboende kraft hos agenterna utan ett 

resultat av omedvetet upphävande av koorporativa krafter, som dock alltid har kvar sin potential 

att forma sin sociala kontext. Det koorporativa agentskapet visas tydligt när det gäller kontexten 

inom verksamheten medan den primära gör sig tydligt främst inom interkontextuella relationer. 

Det var också bekvämt att bibehålla bilden inom verksamheten eftersom att de gjorde att man 

kunde slippa undan många arbetsuppgifter:  

Direkt får de tag i borrmaskin och sådana saker, det utgår man ifrån självklart att de fixar på ett 
bra sätt… jag kan ju säga att det skulle ju vilken tjej som helst klara av men det är bekvämt, det 
är ju inte stora, svåra saker… (Sara) 

Det här förstärker bilden av uppdelningen av manliga och kvinnliga sysslor. Genom att låta 

männen i yrket sköta de man ansåg vara manliga sysslor så förstärktes också bilden av de 

omsorgsinriktade handlingarna som kvinnliga. Bekvämligheten kan också vara ett sätt att 

bibehålla den symboliska markeringen av andra sysslor. Vård- och omsorgsyrket är i mångt och 

mycket kvinnornas domän. I mina intervjuer menade man att männen som kommer in har 
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varken samma förutsättningar att hantera yrket eller samma syn på hur arbetet ska skötas. 

Kvinnornas uppgift blir ofta att lära upp och kontrollera de män som arbetar. Men däremot var 

männen ofta önskade, och man menade inte heller att det innebar något problem att männen 

kom in och arbetade, snarare tvärtom. Männen önskades genom att de gav personalgruppen en 

rakare kommunikation och också kunde hjälpa till med det fysiskt tyngre arbetet. Därför blev det 

också viktigt att få de män som kom att trivas, vilket innebar att de fick slippa undan vissa sysslor 

och istället göra det som de önskade.  

Ibland kanske man kan tänka att man är glad att det är en kille som jobbar så han behöver inte 
ta det här ansvaret och man kanske man gör lite det där med mycket städning. De kanske mer 
gör sånt som är roligt. Sitta och prata eller gå ut och gå. (Gunilla) 

Men man kan ju märka att om det kommer in någon kille och jobbar extra att det att han nog 
får lite mera respekt och det är ingen som kör med honom och folk är väldigt sådär trevliga 
och kanske är rädda för att han inte ska trivas och att han känner sig undanskuffad trots att 
man försöker att välkomna dom då om det är det som gör att, får lite mera uppmärksamhet 
sådär (Anna) 

Inga av de intervjuade sa uttryckligen att de förväntade sig att männen och kvinnorna skulle göra 

olika arbetsuppgifter men senare visade det sig i nästan samtliga intervjuer att så var fallet. 

Anledningarna varierade mellan arbetsplatserna men att det förekom en könsstrukturerad 

arbetsdelning var klart. Antingen på grund av att männen inte var tillräckligt kompetenta eller så 

var det för att de skulle åka gräddfil för att trivas och inte lämna yrket. Det gemensamma är dock 

att kvinnorna i intervjuerna tar ansvar för de män som kommer in. De anser att de behöver 

arbeta mer eller med andra arbetsuppgifter, antingen det är frivilligt eller inte, så tar de ansvar för 

att vara den synen på männen de har, till lags. Eftersom det är kvinnornas arbete och deras 

domän är det också dem som ska se till så att arbetet blir gjort medan männen då kan välja eller 

blir tilldelad färre och/eller roligare arbetsuppgifter. Att detta inte påverkar synen på en jämställd 

arbetsplats och en lika fördelning av arbetsuppgifter var dock klart.  

Aktörers villkorande förhållningssätt 

Aktörsskapet, eller rollinnehavet, är en starkt påverkat av det agentskapet som aktören befinner 

sig i eftersom vi blir agenter innan vi blir akörer. Agentskapet och aktörsskapet är inte olika 

människor men som vi ska se så är det viktigt att inte reducera aktörskapet till objekt utan se det 

som ett handlande subjekt med förmåga att påverka sina roller (Danermark, 2003). Den här delen 

av analysen visar på hur agentskapet villkorar aktörerna samt hur aktörerna förhåller sig till 

agentskapet och dess position i de sociala och kulturella strukturerna. Den sociala identiteten 

föregår, i de flesta fall, den personliga identiteten, vilket kan sägas vara ett uttryck för hur starkt 

villkorande agentskapet är för rollinnehavet. Flera av de intervjuade visade på en kontingens i 

svaren angående jämställdhet, kön och yrkesidentitet beroende på i vilket sammanhang frågorna 

kom, vilket blir än tydligare utifrån den abduktiva tolkningsramen ovan. De intervjuades utsagor 

tolkar jag som ett uttryck för det begränsade handlingsutrymmet i genuskontraktet samt den 

anpassning som visades i analyserna ovan. De flesta av de intervjuade var tydliga med att 
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poängtera att det var jämställt på arbetsplatsen och att arbete skedde på lika villkor varpå de heller 

inte behövde arbeta speciellt mycket med jämställdhet i verksamheten.  

Nej det har vi inte gjort men självaste jobbet det gör vi på lika villkor. Alla gör sitt liksom, 
kanske inte på samma sätt men förväntningar är ju detsamma från både killar och tjejer 
(Zenita) 

Jämför jag till exempel Zenitas uttalande här med det hon beskrev ovan om att hon automatiskt 

arbetar mer när hon går dubbel med en man kan det tolkas som att den ideologiska värderingen 

av begreppet jämställdhet är överordnad synen på verkligheten. Jämställdheten är någonting som 

finns och arbetet ska uppfattas ske på lika villkor oavsett hur det upplevs på det personliga planet. 

Eftersom att egenvärdet är den viktigaste känslan i den sociala ordningen och egenvärdet 

påverkas i relation till samhällets normativa utveckling kan Zenitas svar ses som en normativ 

anpassning till samhällets jämställdhetsideologi och därmed skapar hon sin egen definition av 

egenvärde i relation till ideologin (Archer, 2002). På så vis, när frågan ställs inom en ideologisk 

kontext, upprätthålls belöningen för den sociala identiteten genom denna anpassning, varvid den 

emotionella belöningen å andra sidan skapar egenvärde för den personliga identiteten när hon 

menar att hon arbetar extra vid dubbelbemanningen. Denna form av reflexiv distansering är ofta 

förekommande i intervjuerna och visar på att jämställdheten kan fungera som ideologi som gäller 

oavsett hur verkligheten på arbetsplatsen ser ut.  

 

Den ideologiska kontextens reflexivitet blir än tydligare om den förstås i relation till den tolkning 

av Anderssons (2007) och Thomssons (1998) studier av anpassning som jag presenterade ovan. 

Samma direkta psykologiska belöning ges den personliga identiteten vid att göra männens 

arbetsuppgifter och låta de ”vara som de är” men skapar förhållningsproblem till 

jämställdhetsbegreppet. Genom att se anpassningen och merarbetet som något självklart, det vill 

säga en direkt underordning och därmed ta sitt ansvar, påverkas inte jämställdheten i den egna 

uppfattningen eftersom agerandet hamnar inom ramen för ett kvinnligt agerande i ett kvinnligt 

domän.  Återigen ser vi hur jämställdhetsprojektet särskiljs från den personliga identiteten och 

därmed reproduceras genuskontraktets villkorande struktur. Kontinuitet och ordning 

vidmakthåller därmed underordningen genom vad som Charles Tilly (de los Reyes, 2007) 

benämner som efterlikning. Efterlikning skulle kunna förklaras som kulturell och ideologisk 

acceptans av maktförhållanden och därmed lever dominansen vidare utan motstånd. Uitfrån Tilly 

skapas en situation där aktörsskapets relation till agentsskapet villkoras och identifieras genom 

den överordnade ideologins premisser och därmed reproduceras maktförhållanden även inom 

andra områden där makten inte är närvarande. Självet som objekt (miget, kvinna) föregår självet 

som subjekt (jaget, individen). 

 

Agentskapets reflexivitet, dvs. överläggningar om den omgivande verkligheten, kännetecknas i 

min studie genom en ontologisering av könets inverkan på identiteten och därmed yrkesrollen. 

Som vi sett tidigare refererade flera informanter till ”kvinnans natur” som anledning både till 

vård- och omsorgsyrket kvinnodominans men också för att visa på att kvinnor är ”mer lämpade 
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att arbeta” i yrket. Det finns en stark diskurs som kopplar samman omsorg med femininitet och 

som samtidigt dikotomiserar femininitet och manlighet:  

Det här med omsorg om andra det är många killar som, jag tycker att det är många killar som 
jobbar i vården har lite mera feminina inslag än killar som jobbar med andra yrken. Dom är 
inte jättemanliga oftast som jobbar i vården tycker inte jag (Anna, se även s. 25).  

Ontologiseringen leder till en exklusivisering av femininitetens inneboende omsorgskompetens 

och de män som arbetar i yrket tolkas därmed i grad av femininitet de upplevs ha. På så vis får 

identiteten kvinna, dvs. agentskapet, och den sociala identitetens växelverkan med den personliga 

identiteten en, för de intervjuade, hanterbar relation som innebär en existentiell kontinuitet 

(Seldén, 2005). Kontinuiteten kan då innebära kontroll och upplevelse av makt över sitt 

rollinnehav,  vilket upprätthåller dikotomiseringen och hierarkiseringen i genuskontraktet. Det 

skapas en syntes mellan den personliga och den sociala identiteten och det är under belägrandet 

av den rollen som egenvärdet konstitueras (Archer, 2002).  

 

Att det är annorlunda gentemot ”vanliga män” och utifrån temat ovan då får mer kvinnliga inslag 

visas i att dom skiljer sig mot andra killar. ”Det är ganska ödmjuka, lugna killar oftast som jobbar 

och då passar dom ju för det här.”(Anna) När Anna här menar att skillnaden ligger i att de killar 

som jobbar med henne är ödmjuka och lugna tar hon samtidigt avstånd ifrån ödmjukhet som en 

manlig egenskap och istället kopplar det samman med kvinnlighet. Därmed förstärker hon sin 

uppfattning om hur kvinnan till sin natur är en mer ödmjuk person, en egenskap som hon ansåg 

förknippat med att arbeta inom vård- och omsorgsyrket. Då omsorg och ansvar har varit och 

fortfarande är diskursivt tätt sammankopplat med femininitet blir det också en 

identifikationsfaktor i görandet av kön (Thomsson, 1998). När kvinnorna som jag har träffat i 

vård- och omsorgsyrket utövar dessa omvårdande egenskaper möter de samtidigt en större 

bekräftelse i sitt görande av kvinnlighet. Däri, menar Thomsson, skapas de processer som gör att 

kvinnorna söker sig till positioner som befinner sig lågt i samhällets hierarkiska maktstrukturer. 

Den direkta bekräftelsen detta ger reproducerar positionen, och därmed strukturen, men skapar 

också ojämlikhet och en psykologisk kontext som ingen troligen mår särskilt bra av att leva i 

under en längre tid.   

Strukturers villkorande och identitetens elaboration 

Makt är inte bara något som innehas utan makt är framför allt något som är överallt och att makt 

i många fall går att likna vid en ideologi och också något som uppstår interaktivt. Ideologin kan 

då bland annat förstås som ”ett falskt medvetande” när det gäller i relation till olika, men subtila, 

maktnivåer. Då män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp bör en logisk slutsats av det 

vara att kvinnor gör uppror och vill förändra den relationen. Tack och lov är så ofta fallet och 

tack och lov har även de flesta män insett att denna relation bör förändras, inte bara för 

kvinnornas skull utan också för sin egen skull. Men varför går det så trögt och varför är det inte 

fler, låt oss säga alla, som aktivt vill förändra denna relation? Framför allt är denna filosofiska 

diskussion hämtad utifrån tankar kring våld, hot om våld och revolutioner av annat slag än vad 
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som avses i mina frågeställningar, vilket ska möjliggöra filosofiska, sociologiska och 

socialpsykologiska mönster. I min analys fann jag framför allt tre mekanismer som används för 

att, utifrån mitt perspektiv, legitimera makten. Dessa mekanismer ska förstås som ett falskt 

medvetandets val för att undvika en konflikt med det rådande maktsystemet. Detta medvetande, i 

dess betydelse här, kan förstås som en del i den sociala identiteten. Anledningarna till att det 

uppstår kan vara många men jag har utifrån ett retroduktivt arbete försökt finna de transfaktiska 

villkor som kan ligga bakom (se Danermark, 2003). Filosofer och forskare har länge försökt 

förklara varför en förtryckt majoritet inte gör uppror mot en härskande minoritet och jag finner 

ett liknande mönster i detta (se bl.a. Torbjörn Tännsjö, 2005,  2007b; Fluxman, 2004, 2005 & 

Chandra Kumar, 2007).  

Inträngning och utestängning 

För att förstå det handlande som aktörer använder sig av i de villkorande strukturer jag studerat 

och utifrån den inre konversationens strävande efter kontinuitet och egenvärde hos aktörerna har 

jag sökt efter de diskursiva strategier som aktörerna använder sig av. Archers analytiska dualism 

förklarar hur de ovan presenterade sociala och kulturella strukturerna utövar inflytande och 

villkorar handlandet, men som också öppnar för elaboration och är något som i första hand ska 

förhållas till. Jag börjar med ett verktyg som är hämtat ifrån Frank Parkin (1983) som han 

benämner som inträngning och utestängning (se även Fransson, 1997, Repstad, 1994 & Selander, 

1989). Liknande tankar finns även inom organisationssociologin (se t.ex. Morgan, 1999). Det 

innebär bl.a. att människor, antingen i grupp eller själva, försöker slå sig in i andra domäner 

genom att hävda deras egenskaper som annorlunda. Jag menar att det går att förstå hur kvinnorna 

förklarar att statusen på de kvinnodominerade yrkena kan höjas genom att inkludera mer män 

genom att de därigenom befäster särarten mellan män och kvinnor och också mäns högre 

värdering i detta. Skillnaden i detta fall, då demarkation ofta används som strategi för att nå 

eftersträvansvärda positioner, är att egenskaperna befästs som annorlunda och högre värda men 

inte eftersträvansvärda, då det hotar görandet av kvinnlighet.  

 

Parkin (1983) menar att olika yrkesgrupper försöker skaffa sig privilegier genom att framhäva sina 

kunskaper gentemot andra. Men kvinnorna hamnar där i en konflikt eftersom deras kunskaper är 

starkt diskursivt sammankopplat med deras kön. På så vis måste demarkationen förstås i relation 

till en selektiv exklusivisering eftersom flera av mina informanter, och även andra intervjuade i 

tidigare forskning, menar att den egna gruppen är mer lämpad för att utföra vissa sysslor. 

Därigenom vinner också gruppen en intern legitimitet genom görandet av kön, då de själva kan 

se sig som experter inom ett visst område, vilket också ger en psykologisk bekräftelse (Cassidy, 

2003). Parkin menar också att utestängningen också förstås genom den omgivande kontextens 

utestängning, vilket i min studie kan förstås som upplevelsen av utestängning och blir tydligt genom 

t.ex. Zenitas uttalande om att män upplever att det inte är något för dem att bara gå att byta 

blöjor eller när Siv förklarar kvinnodominansen med att män inte vill arbeta deltid i samma 

utsträckning som kvinnor.  
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Precis som förståelsen av uteblivet motstånd bland förtryckta majoriteter är ofta upplevelsen av 

något eller hotet om något minst lika effektfullt som det faktum att någonting faktiskt föreligger. 

Flera informanterna menade till exempel att män inte kan tänkas arbeta inom vård- och omsorg 

och inte heller går ner i arbetstid eller lön i samma omfattning som kvinnor kan. Och precis som i 

diskussionen om den uteblivna revolutionen kan inte ett mer jämlikt samhälle uppnås om inte de 

som är privilegierade är beredda att släppa de egna privilegierade, åtminstone blir tröskeln att 

passera mångdubbelt högre (Tännsjö, 2007). Och om det inte upplevs som möjligt att subjekten i 

maktrelationen blandas och att det samtidigt upplevs som att positionerna inte går att förändra 

blir det också svårare att se sig engagera sig. Samma sak gäller beständigheten, vilket är en ganska 

logisk slutsats. Om något upplevs beständigt är det i princip omöjligt att se sig försöka förändra 

det.  

 

Den ontologisering som några informanter gör kan vara ett försök att göra relationen mellan män 

och kvinnor beständig och därmed som en relation omöjlig att förändra. Svante Beckman (i 

Selander, 1989) menar att det inte är ovanligt att den som underordnas döljer den typ av 

maktutövning som upplevs som tvingande. Strävan efter självständighet innebär då en upplevelse 

av frivillig underordning när den påtvingande inte kan förhindras.  Med strävan efter kontinuitet 

kommer också ett undvikande av konflikter, vilket, i många fall, kan ske genom anpassning till 

situationen, vilket bl.a. Thomsson (1998) & Magnusson (1998) visat i sina studier. Utifrån de 

intervjuer jag har gjort är förhållandet till denna process varierande beroende på i vilket 

sammanhang diskussionen kommer upp. Jag tolkar detta som att egenvärdet i vissa fall kan hotas 

av anpassningen, när det längre perspektivet kommer till tals, och att exklusiviseringen kan förstås 

som en reaktion på en process mellan den personliga och sociala identiteten (Archer, 2002).  Det 

som ovan beskrivs som inträngning och utestängning påverkas och hänger samman med även 

övriga faktorer som jag beskrivit som villkor men framför allt ger det en indikation på ett 

yrkesmässigt ”vi-och-dom-tänkande”.  Då subgrupper bildas inom positioner som i denna studie, 

ges få tillfälligheter att ta del av praktiska erfarenheter. De praktiska erfarenheterna som beskrevs 

var framför allt att männen kom för att sedan avancera högre upp inom vårdhierarkin. Detta ger 

också, menar Fluxman (2007), att tankar som anpassas för att bevara ”status quo” tenderar att bli 

mer allmängiltiga än de som försöker utmana den ordning som är. 

Ontologisering 

I flertalet av intervjuerna framkommer hänvisningar till könsspecifika egenskaper som givna av 

”naturen”. Det var inte ovanligt att kvinnorna i min studie menade att kvinnor ”är” och män ”är” 

till naturen olika och därför skiljer sig åt i förmåga att hantera vissa sysslor och uppgifter. Till 

exempelvis menade ju Anna (jfr s. 27) att omsorg om andra och vård låg närmare för tjejer och 

Jasmina (jfr s. 22) talade om en ”inbyggd mamma-känsla”. Föga förvånande stämmer de flesta av 

kvinnornas kopplingar till det egna könet överens med tidigare vård- och omsorgsforskning där 

kopplingen mellan kvinnlighet och omsorg, empati och hushållssysslor diskursivt sammanfogas i 
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berättelserna. Vad som är anmärkningsvärt i mina intervjuer, och också varför jag väljer att se det 

som en aktualiserande mekanism, är att hänvisningar till det av naturen givna är beroende av 

sammanhanget som diskuteras (se nedan om distansering).  

 

Thomas Ziehe (1994), som bedrivit teoretiska analyser av ungdomskulturer, har utvecklat 

begreppet ontologisering. Ziehe menar att individen har ett behov av ordning och stabilitet men 

också en ”strävan efter en visshet som inte är subjektiv utan djupare förankrad.”(1994:157). 

Eftersom att aktören hela tiden måste förhålla sig till agentskapet kan detta förstås i termer av ett 

kontinuerligt medvetande om ett jag (Archer, 2002; 2003) samt att detta jag hela tiden måste förhålla sig 

till hur reaktionen idag påverkar morgondagens intressen (Danermark, 2003). Ziehe (1994) menar 

att detta kan innebära att när individer som subjekt upplever ett för stort motstånd i 

identitetsskapandet söker de efter en fastare grund för hantera de inre konflikterna. På så vis 

skapas också en överordnad mening i tillvaron och kan troligen ge den egna upplevelsen av ens 

möjligheter och begränsningar ett högre värde. Det finns också ytterligare villkor om hur 

människor hanterar assymetriska maktrelationer och vad som får dem att ”acceptera” dessa eller 

vad som krävs för att agera. Fluxman (2005), som finner inspiration både i John Stuart Mills och 

Karl Marx, menar att praktiska erfarenheter av att agera i maktrelationen har ett större inflytande 

på vår förståelse för och uppfattning om möjligheterna än teoretisk kunskap. Och om inte de 

praktiska erfarenheterna ges möjlighet till genom isärhållandet så blir det inte bättre av att de olika 

positionerna i maktrelationen tillskrivs olika befästa egenskaper som också är relaterade till 

subjektens position i relationen. Även situationer som inte är direkt relaterade till yrket som t.ex. 

Sara (jfr s. 23) som hellre är personlig med de andra tjejerna påverkar starkt arbetsdelning, 

attityder och trivseln på arbetsplatsen utifrån kön. När könen tillskrivs olika naturliga egenskaper, 

vilket också kan förstås då t.ex. en fördelning av hem- och hushållsarbetet ses som optimalt och 

anpassat efter mäns och kvinnors ”naturliga förutsättningar” blir det också logiskt att bevara 

relationen då kostnaderna för ett oppositionellt agerande upplevs som större än förtjänsterna.  

Distansering 

Vad som framkommer i mina intervjuer är framför allt att de flesta informanter menar att deras 

situation och arbetsplats är jämställd. De menade också att det inte behövs någon kartläggning 

eller diskussion av jämställdheten och om den gjordes så såg man över lönerna och nöjde sig med 

det. Även vid mer konkreta frågor, som om alla gjorde samma arbetsuppgifter menade man att 

det inte fanns några skillnader mellan kvinnor och män, alla göra lika. Men trots detta, uppkom 

vid flera tillfällen att män och kvinnor gör olika sysslor. Männen får t.ex. ansvar för bilen eller ta 

hand om borrmaskinen (jfr Sara, s. 30), eftersom att det är ”bekvämt”. Zenita (jfr s. 28 & 32) 

menade till exempel att alla gjorde samma arbetsuppgifter på lika villkor, men trots det berättade 

hon att hon fick arbeta dubbelt så mycket när hon arbeta tillsammans med en man, för att han 

inte klarade av arbetsuppgifterna. Flera informanter menade dock att samhället ”där ute” kanske 

inte var helt jämställt, även om skillnaderna ibland sågs som naturliga, men inom arbetsplatsen 

var både män och kvinnor lika. Denna typ av pendling mellan den lokala kontexten, aktuella 
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diskussionen och omvärlden ser jag som en distansering från utmaningar mot jämställdheten. 

Precis som ovan kan förståelsen för den egna situationen som icke jämställd eller missgynnad 

upplevas som en påfrestning för den egna identiteten varvid distanseringen möjliggör en 

undanflykt från en psykologisk konfrontation.  Ett annat exempel är diskussionen kring lönerna. 

När männens avancemang inom yrkeshierarkin förklaras med att män har en högre drivkraft till 

högre lön ställs det paradoxalt nog mot hänvisningen till att jämställdhet innebär allas lika lön. En 

tolkning av detta blir då att männens agerande är en handling som inte stämmer överens med 

jämställdheten men som ändå accepteras eftersom männen vill det. Männens vilja blir då starkare 

än strävan efter jämställdhet.   

 

Torbjörn Tännsjö (2005) menar bl.a. att ett sätt att undvika revolution är att få den förtrycka 

majoriteten att uppleva att de lever i den bästa av världar för att på så vis undkomma motstånd.3 

Distanseringen hos informanterna kan ses som ett sätt att försöka få den egna kontexten att 

framstå som ”den bästa möjliga”. Det fanns en förståelse för och kunskap om att samhället, rent 

generellt, inte är jämställt men i den kontext de själva refererar till och som berör dem var det 

svårare att se de skillnader mellan könen som ändå spelade in. Distanseringen och 

ontologiseringen kan även förstås som att; eftersom det inte går att nå dit så är det ingen idé att 

försöka, därför ses det som icke önskvärt, vilket t.ex. Zenitas uttalande indikerar (jfr s. 27). 

Tännsjö, (2007) drar liknelsen till Aisopos fabel om räven och druvorna, vilket inte är helt 

främmande om nu kvinnorna accepterar männens vilja för egenvinning som den primära 

normativa faktorn att först ta hänsyn till. Männens vilja blir då i första hand, innan den egna vilja 

kan tas i beaktande och då är den egna viljan villkorad av föreställningen om männens vilja, men 

vilket då inte upplevs som en påverkande faktor.  

Slutdiskussion 

Könsidentiteten är stark. Det är också de sociala förväntningarna på oss utifrån hur omgivningen 

definierar vårt (biologiska) kön, vare sig vi anser oss tillhöra det eller inte. Som min studie visar 

ger också de förväntningarna som kvinnorna har på sig själva riktlinjer för hur de ska agera och 

förhålla sig till olika situationer utifrån att de ser sig själv som just kvinnor. På så vis får de också 

en bekräftelse som är i linje med deras könsidentitet. Utifrån det som Archer kallar den inre 

konversationen och dialektiken mellan den personliga och den sociala identitetens kriterier för att 

uppnå positiva emotioner blir också den strävan psykologiskt logisk. Genom att låta den sociala 

identiteten, under agentskapet kvinna, sätta ramar för hur den personliga identiteten bör tänka 

och hantera de frågor som uppstår blir det lätt att följa det mönster som förväntas. De 

mekanismer i mänskligt agerande som jag funnit, inträngning och utestängning, ontologisering 

och distansering blir därmed användbara för att emotionerna inte ska bli för påfrestande och 

                                                 
3 Jag vill här poängtera att jag i diskussionen kring varför dessa mekanismer kan uppstå inte gör någon skillnad på 

medvetet och icke-medvetet förtryck då jag anser att upplevelsen av situationen eller oförmågan att se den inte 

behöver ha någon inverkan på hur förhållningssättet till ett asymmetriskt maktförhållande är.  
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uppmana till motstånd. Som jag beskrev i inledningen innebär den kulturella konstruktionen av 

kön att de vi tolkar sker genom vårat medvetande och utgör den fasen i Archers modell som 

föregår interaktionen.  

 

Jag anser att de strategier som kvinnorna använder och som påverkar den personliga identitetens 

medvetande innebär att de har byggt upp inkorrekta föreställningar eller ett ”falskt” medvetande. 

Som vi också sett definierar flera kvinnor också männen utifrån vissa kriterier som är till stora 

delar lik den traditionella mansbilden. I detta ligger också ett särskiljande på de män som kommer 

in i yrket då de inte anses vara ”riktiga män” eller mjukisar. Hirdman (2007) menar att kvinnor 

ofta ser sig själva i relation till män och också särskiljer sig därifrån genom att se sig själva som 

antingen en ”icke-man”, ”sämre man” eller mannens totala motsats. Även om det inte uttalas i 

min studie kan jag se likheter utifrån det här genom att det finns kopplingar mellan män och 

makt. Män anses avancera lättare, har ett större behov att ha högre lön och får också mer stöd 

och hjälp när de kommer in som nya i arbetsgruppen. Och om denna makt därmed definieras 

som manlig blir det också naturligt att ta avstånd från den, eftersom det inte överensstämmer 

med agentskapet kvinna. I det retroduktiva arbetet ovan kan vi förstå hur detta sker när 

möjligheten att uppnå ett mer jämställt samhälle upplevs liten. Möjligheten för kvinnorna att 

påverka detta blir då små då de individuella psykologiska bekräftelserna är starka och ger för varje 

ögonblick mer kraft åt bevarandet av genusstrukturen. Detta eftersom att det skapas fördelar med 

att ”sitta lugnt i båten” och att makten definieras som icke-önskvärd och därmed inte heller 

upplevs som orättvis samt att varje individs egenvärde kan stärkas av att följa de förväntningar 

som de själva upplever att omgivningen har på dem utifrån deras kön.  

 

De villkorande strukturer (både sociala och kulturella) som ständigt ger förutsättningar för var 

människas agerande tillåter som bekant också möjligheterna till elaboration. I min studie finns 

kvinnor som vill och gör motstånd mot dessa förväntningar och reflekterar över den inverkan 

som deras biologiska kön har. Men utifrån ett individualistiskt psykologiskt perspektiv ges 

egenvärdet för varje person ofta en högre bekräftelse om motståndet uteblir. Det var ingen av 

informanterna som berättade att de jobbade med eller pratade direkt om jämställdhet på 

arbetsplatsen. Jämställdheten ligger som en ideologi och kan heller inte ifrågasättas då den tas 

som självklar. När jämställdhet tas upp och skillnader identifieras härleds dessa skillnader till 

egenskaper som förklaras som icke-föränderliga och därmed inget som påverkar den 

jämställdheten som är möjligt att påverka. Den ideologiska konstruktionen kan också förstås 

genom Erving Goffmans (2006) studier, men också Anthony Giddens (1999), som både 

beskriver hur människor söker sig till positioner i den sociala och kulturella miljön eftersom att 

en tilldelad och internaliserad position bidrar till trygghet, säkerhet och kontinuitet (se också 

Johansson, 2000). 

 

I studien är också särskiljandet av kön tydligt. Isärhållandet av manligt och kvinnligt är 

genomgående strukturerande för hur arbetet (och livet) både organiseras och värderas. Johansson 
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(2000) menar att så länge uppdelningen rekonstrueras ökar projektionen av skillnader, vilket i sin 

tur påverkar tilliten mellan könen, vilket min studie visar tendenser till. Tilliten till de manliga 

kollegorna var inte sällan mer bristfällig än tilliten till de kvinnliga kollegorna, eftersom de ansågs 

ha kompetens som en naturlig egenskap, något som männen å sin sida, behövde mer hjälp för att 

lära in. Enligt Hirdman (2007) reproduceras kvinnornas underordning genom görande av 

kvinnlighet (och därmed också görandet av manlighet) eftersom att underordningen ligger i 

kvinnligheten. För att finna strategier mot att upphäva underordningen krävs därför en förändrad 

förståelse kring vad det innebär att vara kvinna respektive man, och därmed utmana kvinnornas 

egen uppfattning om vad de själva ser sig som (deras agentskap). Det är genom en elaboration av 

agentskapet som underordningen kan motverkas, vilket jag ser som möjlig genom en kollektiv 

organisering av aktörer som enskilda individer. Dessvärre är det lätt att i en sådan strategi hamna i 

särartsfällan och istället hylla det tidigare agentskapet som det är, men värdera det annorlunda, 

vilket aldrig skulle kunna ifrågasätta den manliga dominansen då skillnadernas beständighet inte 

kan förändra skillnaderna i makt i samma utsträckning.  

 

Oavsett huruvida man anser om könsskillnaderna som finns är konstruktioner eller inte så är jag 

övertygad om att så länge värderingar, arbets- och vardagslivsdifferentiering, sexualitet m.m. 

anses skilja mellan män och kvinnor kan vi aldrig uppnå ett rättvist samhälle. Inom områden, som 

min studie, där skillnaden mellan män och kvinnor görs särskilt tydliga finns också den största 

möjligheten till förändring. Självklarheter som högre löner och rätt till heltid är en del i 

förändringen men framför allt krävs kunskap om de skillnader som görs, om de olika 

värderingarna av manligt och kvinnligt och kunskap om hur skillnaderna kan upptäckas och vad 

som kan göras. Vad spelar rätten till heltid för roll om du ändå inte anser det orättvis att sköta 80 

% av hushållsarbetet och därför inte har möjlighet att gå upp i arbetstid? Villkoren i arbetslivet är 

alltid beroende av villkoren i familjelivet, och tvärtom. Det jag ser som en möjlig förändring är 

därför att också skapa medvetande om förhållandet. Det går inte arbeta för en förändring utan att 

veta vad som behöver förändras.  

”Den symboliska makten kan inte utövas utan bidrag från dem som utsätts för den, och som 
utsätts för den bara därför att de konstruerar den som sådan” (Bourdieu 1998:53) 

Att motstånd uteblir och distansering, ontologisering och inträngning/utestängning uppstår hos 

den personliga identiteten för att undvika en konfrontation med den av agentskapet villkorade 

sociala identiteten, skulle även kunna vara giltigt i andra maktdifferentierade strukturer. För 

framtida studier kring hantering av social positionering i maktrelationer vore det intressant att 

studera även andra strukturer, som t.ex. kopplingen mellan etnocentrism, etnicitet och religion 

för att se hur mekanismerna inträngning/utestängning, distansering och ontologisering visar sig. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor i kvinnodominerade yrken förhåller sig till 

och eventuellt elaborerar med en patriarkal maktstruktur. Syftet övergår därmed också till att 

undersöka hur kvinnorna definierar sig själva, femininitet och maskulinitet samt vilka 

handlingsmöjligheter de konstituerar utifrån dessa definitioner. I studien utgår jag ifrån en kritisk 

realistiskt antagande om en stratifierad verklighet och stratifierad individ. Detta innebär en 

analytisk utgångspunkt med verkligheten som uppdelad i både empiriska och transcendentala 

strata samt individer som stratifierade i både aktörer och agenter. Metodologiskt bygger studien 

på en abduktiv ansats, intervjuer och en retroduktiv slutledning. En utgångspunkt i studien är ett 

feministiskt perspektiv och studiefältet är kvinnodominerade yrken, främst vård- och omsorg. 

Genom att använda en metametodologi försöker jag konkretisera vilka strategier och därmed 

eventuella mekanismer som kvinnorna använder genom deras individuella aktörsskap utifrån det 

konstruerade agentskapet som jag analyserat fram, både genom abduktion och genom intervjuer.  

 

Jag menar att kvinnornas agerande kan förklaras genom inträngning och utestängning, ontologisering och 

distansering. Inträngning och utestängning innebär att kvinnorna gör femininitet som en exklusiv 

egenskap i vård- och omsorgsarbetet samtidigt som de gör maskulinitet som en icke-egenskap i 

yrket. Det innebär också ett konstruerande av män som avståndstagande från de konstruktioner 

av ”kvinnoyrken” som görs. Ontologisering innebär för kvinnorna att de gör maskulina och 

feminina egenskaper som de konstruerar naturligt givna och icke förhandlingsbara och på vis 

något de inte kan påverka själva. De skapar således en naturlig plats för dem själva, där deras 

naturliga kompetens kommer till störst användning, i de yrken de själva arbetar inom. Den tredje 

mekanismen, distansering, innebär ett mentalt avståndstagande från de eventuella skillnader i 

differentiering, arbetsfördelning och arbetsmängd som redogörs för på den egna arbetsplatsen. 

Genom distanseringen upprätthålls skillnaden mellan kön på ett sätt om inte behöver 

konfronteras för kvinnorna. På så vis kan ojämlikheten upprätthållas och därmed särskiljandet av 

kön utan att de behöver påverkas kvinnornas uppfattning av orättvisa. Dessa mekanismer 

används av den personliga identiteten för att undvika konfrontation med den sociala identitetens, 

ovan beskrivna, position som den villkoras av det genuskontrakt kom upprätthåller den 

ojämställda differentieringen i samhället. På så vis upprätthåller kvinnorna en balans mellan social 

positionering och psykologiska preferenser eftersom de anpassar de psykologiska reaktionerna 

utifrån den sociala positionen som konstrueras av både dem själva och omgivande sociala och 

kulturella strukturer. Framför allt visar studien att kvinnornas egen konstruktion av det kvinnliga 

agentskapet är en bidragande kontextuell faktor till anpassningen till och konstituerandet av den 

sociala identiteten vilket i sin tur upprätthåller både motsägelsen mellan den personliga och den 

sociala identiteten samt det begränsande handlingsutrymme som den sociala positionering 

innebär. 
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